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Tijdelijke politieverordening voor het houden van een digitale gemeenteraad
en een raad voor maatschappelijk welzijn: goedkeuring
Op 19 oktober 2020 veranderde ABB de algemene richtlijnen voor vergaderingen van
lokale bestuursorganen. Daarin stelt de toezichthoudende overheid dat fysiek
vergaderen als uitgangspunt niet langer aan te houden is. Het Ministerieel Besluit van
1 november 2020 stelt dat een samenscholing van meer dan vier volwassen personen
verboden is. Het MB kreeg een update op 28 november, maar het
samenscholingsverbod blijft gehandhaafd. De regels werden federaal verlengd tot 1
maart 2021. Vanuit de voorbeeldfunctie van het lokaal bestuur Sint-Martens-Latem is
het dan ook onverantwoordelijk om in deze lockdownperiode noch een fysieke, noch
een hybride vergadervorm te organiseren. Daarbovenop hebben de raadsleden
ondertussen voldoende ervaring met digitale vergaderingen waardoor alle
democratische rechten van elk raadslid kunnen uitgeoefend worden tijdens zo'n
digitale zitting.
Omwille van bovenstaande redenen is een digitale vergadering daarom de enige
veilige en de meest democratische werkwijze. Gemeenteraadsleden kunnen op een
veilige manier deelnemen aan de vergadering, publiek kan inloggen indien gewenst en
de vergadering bijwonen.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn verlopen digitaal omwille
van de bovenstaande argumentatie.
Het publiek kan digitaal de vergadering online mee volgen. Ze kunnen de digitale
vergadering volgen via de livestream op het YouTube-gemeentekanaal. Op deze
manier wordt de openbaarheid van de zitting gegarandeerd.

3.

Ondersteunende maatregelen n.a.v. het coronavirus COVID-19: kennisname
Enig artikel. De raad neemt kennis van maatregelen die het college van burgemeester
en schepenen en het vast bureau hebben genomen om de verspreiding van het
COVID-19-virus te beperken ter ondersteuning van de inwoners, verenigingen en
lokale economie.
Volgende maatregelen werden genomen in het kader van de volksgezondheid en voor
de bestrijding van het COVID-19 virus.
• Binnen de eerstelijnszone Schelde-Leie (ELZ) werd beslist om twee
vaccinatiecentra op te richten. De bevolking van Sint-Martens-Latem zal
kunnen gevaccineerd worden in het vaccinatiecentrum in Nazareth. Dit
complex logistiek project wordt actief mee uitgebouwd door het lokaal bestuur.
• Sneltesten van het lokaal bestuur werden ingezet naar aanleiding van een
mogelijke clusterbesmetting in de Vrije Basisschool Sancta Maria, hiervoor
kreeg het lokaal bestuur ondersteuning van een consortium van

verpleegkundigen en logistieke hulp van de school. In totaal werden een 100tal kinderen en leerkrachten getest.
• Het lokaal bestuur werkt actief mee aan de lokale bron- en contactopsporing
die gecoördineerd wordt vanuit de ELZ. Daarmee kiest het lokaal bestuur voor
de tweede optie ('complementair en ondersteunend scenario') van de drie
mogelijke keuzes die door het Agentschap Zorg en Gezondheid werden
uitgewerkt in draaiboeken. Hierdoor is het systeem van lokale bron- en
contactopsporing complementair aan het regionale systeem.
• De snelteststrategie van de ELZ werd stopgezet omdat alle energie naar de
organisatie van het vaccinatiecentrum moet gaan. De resterende sneltesten
worden overgedragen aan het lokaal bestuur om snel ingezet te kunnen
worden bij mogelijke clusteruitbraken in scholen, verenigingen,...
• Alle inwoners uit Sint-Martens-Latem krijgen de kans om zich gratis te laten
vaccineren tegen dit virus. Het lokaal bestuur wil in 2021 - door een
verdubbeling van het budget ontwikkelingshulp - specifieke lokale projecten
subsidiëren die zich inzetten om in een bepaalde minderbedeelde regio de
strijd aan te gaan tegen COVID-19. Dit voorstel wordt geagendeerd op de
gemeenteraad van 22 februari 2021.
• Opvolging van de quarantainehandhaving en isolatieplicht, in samenwerking
met de politiezone, op basis van het protocol dat werd afgesloten tussen het
lokaal bestuur en het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Volgende maatregelen werden genomen ten voordele van het welzijn van de inwoners
en ten voordele van de scholen, de verenigingen en de lokale economie:
• De niet-medische beroepen kregen perspectief om te heropenen. De kappers
op 13 februari en de andere niet-medische contactberoepen op 1 maart. Om de
veilige heropening te ondersteunen stelt het lokaal bestuur pakketten ter
beschikking met beschermingsmateriaal aan de lokale ondernemers. Zo kan de
heropening veiliger verlopen, in het belang van de klanten en voor de
veiligheid van de ondernemers zelf. Deze pakketten bevatten FFP2
mondmaskers, chirurgische mondmaskers, medische schorten, desinfecterende
alcoholgel en wegwerphandschoenen.
• Het YouTube-kanaal van het lokaal bestuur werd gebruikt om cultuuroptredens
naar de mensen thuis te brengen. Hierdoor probeerden we het gemis van
fysieke cultuuroptredens ietwat te verzachten en ondersteunen we de lokale
artiesten.
• Systematische communicatie naar de verenigingen over de implementatie van
de wijzigende richtlijnen.
• 70-plussers blijven gebeld worden door een team van vrijwilligers, net als
jongeren die nood hebben aan sociaal contact.
• Er zijn bijkomende mondmaskers voor kinderen in bestelling voor in het geval
een (tijdelijke) mondmaskerplicht wordt opgelegd. Er is ook een regeling voor
de sportkampen met maximum twee 'bubbels' in de sporthal, de andere twee
zitten in het voetballokaal en in de gemeenteschool.
4.

Vereniging Voor Openbaar Groen vzw (VVOG): toetreding en aanduiding
vertegenwoordiger in de algemene vergadering: goedkeuring
De gemeenteraad beslist over de toetreding tot de Vlaamse vereniging voor openbaar
groen (VVOG) en duidt schepen Hans Van Hooland aan als vertegenwoordiger in de
algemene vergadering.

5.

Interlokale vereniging ILV 'Wonen Leie en Schelde' - aanduiding
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité: goedkeuring
Het lokaal bestuur dient vertegenwoordigd worden in ILV Wonen Leie en Schelde door
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité.
De heer Emile Verschueren, raadslid met adres te 9830 Sint-Martens-Latem Reinaertdreef 4 nam ontslag als schepen in de gemeenteraad van 14 december 2020.

Hij was effectief lid in het beheerscomité van ILV Wonen Leie en Schelde en wordt
door dit besluit vervangen als vertegenwoordiger door de heer Hans Van Hooland,
schepen met adres te 9830 Sint-Martens-Latem - Kwakstraat 2.
De heer Hans Van Hooland was tot dit besluit van kracht is aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordig in het beheerscomité. Ten gevolge van deze
wijziging wordt de heer Emile Verschueren, raadslid, aangesteld als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in het beheerscomité van ILV Wonen en Schelde.
6.

Projectvereniging 'Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde - aanstelling leden
raad van bestuur en plaatsvervanger: goedkeuring
Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde is een overeenkomst tussen de
gemeentebesturen, de OCMW’s en de PWA’s van Deinze, De Pinte, Destelbergen,
Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.
Vanuit deze samenwerking wil de projectvereniging streven naar de uitvoering van
projecten die de tewerkstellingsgraad van kwetsbare groepen in het werkingsgebied
verhogen alsook naar een gedragen beleidsvisie.
Mevrouw Barbara Lannoy heeft ontslag genomen als voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst op 14 december 2020. Zij neemt dan ook ontslag als lid
van de raad van bestuur van Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde.
De heer Filip Christiaens werd aangesteld als voorzitter van het bijzonder comité voor
de sociale dienst op de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 december 2020 en
wordt door dit besluit voorgedragen om het lokaal bestuur Sint-Martens-Latem te
vertegenwoordigen in de raad van bestuur van Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde.
Hierdoor moet een nieuw plaatsvervangend lid in de raad van bestuur van
Wijkwerkorganisatie Schelde en Leie worden aangesteld door de gemeenteraad.
De heer Filip Vanparys, gemeenteraadslid, wordt daarom aangesteld als
plaatsvervangend lid in de raad van bestuur van Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde.

7.

Logo Gezond + vzw - aanduiding vertegenwoordiger in de algemene
vergadering en aanduiding kandidaat lid van de raad van bestuur:
goedkeuring
Sint-Martens-Latem ondertekende het 'Charter Gezonde Gemeente' en is lid van de
vzw Logo Gezond+.
Naar aanleiding van de aanstelling van twee nieuwe schepenen dient één lid in de
algemene vergadering te worden vervangen die tevens in de raad van bestuur het
lokaal bestuur Sint-Martens-Latem zal vertegenwoordigen.
Mevrouw Barbara Lannoy heeft ontslag genomen als voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst op 14 december 2020. Zij neemt dan ook ontslag uit de
algemene vergadering en de raad van bestuur van de vzw Logo Gezond+.
De heer Filip Christiaens werd aangesteld als voorzitter van het bijzonder comité voor
de sociale dienst op de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 december 2020 en
wordt door dit besluit voorgedragen om het lokaal bestuur Sint-Martens-Latem te
vertegenwoordigen in de algemene vergadering én in de raad van bestuur van de vzw
Logo Gezond+.

8.

VVV Leiestreek vzw - vervanging vertegenwoordiger in de algemene
vergadering en de raad van bestuur: goedkeuring
Mevrouw Barbara Lannoy heeft echter ontslag genomen als voorzitter van het
bijzonder comité voor de sociale dienst op 14 december 2020 en als lid van de
gemeenteraad op 25 januari 2020. Zij neemt dan ook ontslag uit de algemene
vergadering en de raad van bestuur van VVV Leiestreek.
De heer Rigo Van de Voorde, schepen, wordt aangeduid als lid van de algemene
vergadering én tevens als lid van de raad van bestuur van VVV Leiestreek.

9.

Eerstelijnszone Schelde en Leie aanduiding vertegenwoordiger in de Zorgraad:
goedkeuring
Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse regering definitief het besluit goed dat de
principes van de erkenning en subsidiëring van de zorgraden voor de eerstelijnszones
regelt. De ELZ Schelde en Leie omvat de lokale besturen Deinze, De Pinte, Nazareth,
Sint-Martens-Latem en Zulte. De lokale besturen moeten hun afvaardiging voor de
Zorgraad met maximum 24 leden aanduiden. Daarbij kunnen ze kiezen voor een
mandataris of een ambtenaar.

Mevrouw Barbara Lannoy heeft ontslag genomen als voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst op 14 december 2020 en als gemeenteraadslid op 25
januari 2021. Zij neemt dan ook ontslag als lid van de Zorgraad.
De heer Filip Christiaens werd aangesteld als voorzitter van het bijzonder comité voor
de sociale dienst op de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 december 2020 en
wordt door dit besluit aangeduid om het lokaal bestuur Sint-Martens-Latem te
vertegenwoordigen in de Zorgraad.
10. Medisch Oost-Vlaanderen (MEDOV) vzw - aanduiding vertegenwoordiger en
plaatsvervanger in de algemene vergadering: goedkeuring
Naar aanleiding van de aanstelling van twee nieuwe schepenen dient één lid in de
algemene vergadering te worden vervangen die tevens in de raad van bestuur het
lokaal bestuur Sint-Martens-Latem zal vertegenwoordigen.
Mevrouw Barbara Lannoy heeft ontslag genomen als voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst op 14 december 2020 en als gemeenteraadslid op 25
januari 2021. Zij neemt dan ook ontslag uit de algemene vergadering van vzw Medisch
Oost-Vlaanderen.
De heer Filip Christiaens, schepen, werd aangesteld als voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst op de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 december
2020 en wordt door dit besluit aangesteld om het lokaal bestuur Sint-Martens-Latem
te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van vzw Medisch Oost-Vlaanderen.
Als plaatsvervangend vertegenwoordiger wordt de heer Bart Verkerken,
gemeenteraadslid, aangesteld door de gemeenteraad.
ALGEMENE FINANCIERING
11. Overdracht verplichtingen doorgeeflening Finiwo van OCMW naar gemeente:
goedkeuring
In 2019 werd door de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist
om vanaf 1 januari 2020 het patrimonium van het OCMW over te dragen van de
rechtspersoon OCMW naar de rechtspersoon gemeente. Er liep ook nog een
doorgeeflening - afgesloten in 2009 door de gemeente bij Finiwo (nu Imewo) maar
terugbetaald door het OCMW t.e.m. 2019 - voor de financiering van de bouw van het
sociaal huis. De overheveling van het sociaal huis van het OCMW naar de gemeente
vanaf 1 januari 2020 volstaat echter niet om de verplichtingen van de doorgeeflening
ook over te hevelen van het OCMW naar de gemeente, i.c. het terugbetalen van de
lening door de gemeente i.p.v. het OCMW. Met deze beslissing wordt vastgelegd dat
vanaf 1 januari 2020 de gemeente de schuld overneemt van het OCMW en afziet van
terugvordering van het openstaand saldo van de lening bij het OCMW.
WELZIJN
12. Samenwerkingsovereenkomst Agentschap Integratie en Inburgering:
goedkeuring
Het Agentschap Integratie en Inburgering begeleidt nieuwkomers door
trajectbegeleiding en lessen maatschappelijke oriëntatie. Anderstaligen worden
georiënteerd naar de gepaste lessen om Nederlands te leren en kunnen onder
voorwaarden hun kennis van het Nederlands laten testen. Het Agentschap
ondersteunt lokale besturen en organisaties in hun beleid en acties om beter om te
gaan met de groeiende etnisch-culturele diversiteit.
Om de samenwerking nog meer af te stemmen op maat van het lokaal bestuur
werden de engagementen in een samenwerkingsovereenkomst beschreven.
13. Reglement ontwikkelingshulp bij vaccinatie, revalidatie en preventie:
goedkeuring
De COVID-19 pandemie treft alle landen ter wereld, ook landen die zelf geen middelen
hebben om zich tegen het virus te wapenen.
Alle inwoners uit Sint-Martens-Latem krijgen de kans om zich gratis te laten vaccineren
tegen dit virus. Het lokaal bestuur wil in 2021 - door een verdubbeling van het budget
ontwikkelingshulp - specifieke lokale projecten subsidiëren die zich inzetten om in een
bepaalde minderbedeelde regio de strijd aan te gaan tegen COVID-19. Dit komt neer
op ongeveer 2 euro per potentieel gevaccineerde inwoner.

De aanvraag voor dit project kan gebeuren door verenigingen met hun zetel in SintMartens-Latem of door een inwoner met een nauwe aantoonbare band bij het project.
Het vaccinatiecentrum Nazareth, waar ook de inwoners van Sint-Martens-Latem
gevaccineerd worden, zal een solidariteitsactie opzetten in samenwerking met Artsen
Zonder Grenzen. Als er na toekenning van de individuele projecten nog budget
resteert, zal dit worden overgemaakt aan deze solidariteitsactie.
Het lokaal bestuur wil ten slotte door gerichte communicatie ook haar eigen inwoners
aanzetten om de specifieke lokale projecten of de overkoepelende solidariteitsactie te
steunen.
GRONDGEBIEDZAKEN
14. Aanvullend verkeersreglement: Klapstraat - uitbreiding traject snelheidsregime
50 km/u: goedkeuring
De fietssnelweg F7 kruist de Klapstraat ter hoogte van het kruispunt met de
Karrestraat en Langs de Spoorweg. Om de veiligheid van de fietsers te verhogen,
wordt het huidige traject waar een snelheidsregime geldt van 50 km/u uitgebreid tot
de ganse Klapstraat, voor het gedeelte op grondgebied van Sint-Martens-Latem.

