MEMORIE VAN TOELICHTING
VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 26 APRIL 2021

GOEDKEURING NOTULEN
1.

Goedkeuring notulen en zittingsverslag Gemeenteraad 29 maart 2021
Vanaf januari 2020 wordt het zittingsverslag vervangen door aan audio-opname die
beschikbaar wordt gesteld op de website. De Raad dient de notulen van de vorige
vergadering goed te keuren.

OPENBAAR
ALGEMEEN BESTUUR
2.

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. 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 de vergadering online
bijwonen.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn verloopt 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.

Ontslag gemeenteraadslid: kennisname
Bij schrijven van 1 april 2021 neemt mevrouw Bea Roos ontslag als gemeenteraadslid.
Mevrouw Bea Roos bezorgde haar ontslagbrief aan de voorzitter van de
gemeenteraad, de heer Jan Van Wassenhove.

4.

Ontslag gemeenteraadslid: kennisname
Bij schrijven van 1 april 2021 neemt mevrouw Joke Scheerder ontslag als
gemeenteraadslid. Mevrouw Joke Scheerder bezorgde haar ontslagbrief aan de
voorzitter van de gemeenteraad, de heer Jan Van Wassenhove.

5.

Installatie van een gemeenteraadslid en eedaflegging
De heer Ward Claeyssens is de eerstvolgende opvolger op de lijst 'Samen N-VA'
waarvan mevrouw Roos deel uitmaakte.
De heer Ward Claeyssens wordt uitgenodigd om de eed af te leggen.

6.

Installatie van een gemeenteraadslid en eedaflegging
De heer van den Abeele Erik is de tweede opvolger op de lijst 'Samen N-VA' waarvan
mevrouw Scheerder deel uitmaakte.
De heer Van den Abeele wordt uitgenodigd om de eed af te leggen.

7.

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. De volgende maatregelen zijn nieuwe acties bovenop de acties die
reeds in de raden van 27 april, 25 mei, 29 juni, 7 september, 12 oktober, 23
november, 4 december 2020, 25 januari 2021, 22 februari en 29 maart 2021 werden
toegelicht.
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.
• 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.
• 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.
• Gratis sneltesten van de federale overheid werden besteld via de bedrijfsarts.
In totaal gaat het om 2.250 sneltesten. Dit is aanvullend op de reeds
aangekochte voorraad sneltesten.
Volgende maatregelen werden genomen ten voordele van het welzijn van de inwoners
en ten voordele van de scholen, de verenigingen en de lokale economie:
• Systematische communicatie naar en ondersteuning van de verenigingen en de
lokale ondernemers 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.
• Tijdens de zogenaamde 'afkoelingsweek' in het onderwijs voor de paasvakantie
zijn we na intensief crisisoverleg met de schooldirecties gekomen tot een
uniforme aanpak binnen alle scholen in de gemeente. Er waren verschillende
richtlijnen vanuit de verscheidene koepels en scholengroepen. Toch kozen de
directies na dialoog om mee te gaan in een uniforme gemeentelijke
scholenaanpak. Zo bleven de kleuterscholen geopend en werd noodopvang
georganiseerd in alle scholen in de week van 29 maart.
• De subsidieaanvraag voor de noodopvang in de afkoelingsweek voor de
paasvakantie werd voorbereid. De directies leveren nog de aantallen aan en
dan zal het lokaal bestuur de subsidie aanvragen om nadien integraal te
verdelen aan de scholen.
• De gemeentelijke speelpleinwerking werd in de paasvakantie coronaveilig
georganiseerd volgens de huidige protocollen.
• Ondersteuning Jeugdraad bij de coronaveilige organisatie van de
paaseierenraap.

8.

Kerkfabriek Sint-Aldegondis - advies rekening 2020: goedkeuring
De kerkraad Sint-Aldegondis stelde haar rekening 2020 vast in zitting van 5 maart
2021.
De rekening sloot met een overschot op de exploitatierekening van € 27. 513,43 en
met een tekort op de investeringsrekening van - € 10.585,41.

9.

Kerkfabriek Sint-Martinus - advies rekening 2020: goedkeuring
De kerkraad Sint-Martinus stelde haar rekening 2020 vast in zitting van 15 februari
2021.
De rekening sloot af met een overschot op de exploitatierekening van € 53.819,38 en
met een overschot op de investeringsrekening van € 9.791,44.

10. Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen (IMEWO) - algemene vergadering van 16 juni 2021: goedkeuren
van agenda en vaststelling van het mandaat: goedkeuring
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 23 maart 2021 opgeroepen om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Imewo die
op 16 juni 2021 plaatsheeft De raad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda
van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende
vereniging Imewo.
11. Intergemeentelijke Samenwerking Westlede (IGS Westlede) - algemene
vergadering van 1 juni 2021 - beraadslaging en goedkeuring agenda
Bij schrijven van 5 april 2019 ontving het gemeentebestuur een uitnodiging voor een
algemene vergadering van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede (IGS
Westlede) op 5 juni 2019 met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering 4/12/2018 en Buitengewone
Algemene Vergadering 19/03/2019.
2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2018.
3. Evaluatierapport.
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor.
5. Aanstelling Commissaris-Revisor voor de periode 2019 - 2021.
6. Renumeratieverslag.
7. Vaststelling zitpenning bestuurders.
12. Dringende politieverordening van de burgemeester voor het opleggen van een
consumptieverbod van alcoholische dranken en een verbod op ambulante
verkoop in de Baarle-Frankrijkstraat tegen de verspreiding van het COVID-19
virus en voor het handhaven van de verkeersveiligheid: goedkeuring
De Baarle-Frankrijkstraat ter hoogte van het Baarleveer is uitgegroeid tot een
trekpleister voor samenscholingen en het nuttigen van alcohol op het openbaar
domein. Naar aanleiding van talrijke klachten van buurtbewoners en passanten
omtrent het niet respecteren van de coronamaatregelen heeft de lokale politie de
voorbije tijd op verschillende tijdstippen controles uitgevoerd in deze zone. Het
resultaat van deze controles bevatten de formele vaststellingen van meerdere niettoegestane samenscholingen in het kader van de coronamaatregelen. Daarbij is er
gevaar door overmatig alcoholgebruik. De oorzaak van dit alcoholgebruik is de
ambulante verkoop in deze zone en groepen personen die alcohol van thuis
meebrengen om ter plaatse te nuttigen. Ten gevolge van dit alcoholgebruik heeft de
politie daarenboven onverantwoord rijgedrag vastgesteld.
Het lokaal bestuur heeft de voorbije maanden alles gedaan om de ambulante verkoop
in de zone te omkaderen, in overleg te gaan en het gevaar proberen te reduceren door
frequente politiecontroles in te lassen en mensen te sensibiliseren. De recente
vaststellingen door de politie, de hoge coronacijfers en de exponentieel toenemende
klachten hebben echter noodzakelijk geleid tot het nemen van strengere lokale
maatregelen. De politie vroeg het lokaal bestuur om extra in te grijpen bovenop de
federale regels, omdat de situatie uit de hand liep in het weekend van 3 en 4 april.
Een consumptieverbod op alcoholische dranken op het openbaar domein en een
verbod op ambulante verkoop, op zowel het openbaar als het privaat domein, in de
Baarle-Frankrijkstraat was daarom noodzakelijk. De maatregelen blijven gelden tot de
moment dat de federale overheid de coronaregels rond de horeca wijzigt.
WELZIJN
13. Projectvereniging 'Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde'- jaarrekening,
activiteitenverslag en accountantsverslag 2020: goedkeuring
De Gemeenteraad besliste in de zitting van 18 december 2017 tot de oprichting van
de Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde en de vaststelling van de
statuten. Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde is een
intergemeentelijk samenwerkingsverband op het vlak van wijk-werken. (De Pinte,
Destelbergen, Deinze, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en
Zulte). De voornaamste opdrachten naast het organiseren van wijk-werken zijn het
opnemen van de regierol inzake sociale economie voor de regio Leie en Schelde

alsook de uitwerking van de samenwerking TWE voor een deel van de regio (De Pinte,
Destelbergen, Gavere, Melle, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte).
In de Gemeenteraad van 17 december 2018 werd een aanpassing van de statuten
doorgevoerd.
Krachtens Artikel 18 van de statuten dient de Jaarrekening van de vereniging
goedgekeurd te worden door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
Tevens dient een activiteitenverslag en het accountantsverslag te worden voorgelegd.
De Raad van Bestuur van de Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde
heeft in de zitting van 10 maart 2021 de jaarrekening 2020 van Projectvereniging
Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde goedgekeurd. Bij mail van 22 maart 2021 wordt
gevraagd om deze Jaarrekening 2020 ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voor te
leggen, conform de statuten van de vereniging. Ook het activiteitenverslag en het
verslag van de accountant werden bezorgd.
GRONDGEBIEDZAKEN
14. Wegenis- en rioleringsproject Turrebos: Goedkeuring ontwerp,
lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen.
De gemeenteraad keurt het ontwerp van de wegenis- en riolering goed voor Turrebos,
alsook de lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen.
15. Gebruik van tijdelijk vaste camera’s op een niet-besloten plaats inzake
sluikstort en zwerfvuil: goedkeuring
Steden en gemeenten spannen zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te perken
d.m.v. sensibilisatie, organisatie van opruimacties en doelgerichte projecten, vaak met
vrijwilligers. Daarnaast ruimt gemeentepersoneel frequent sluikstorten en zwerfvuil
op. Een effectieve aanpak van het probleem vereist evenwel ook een handhavingsluik,
zodat overtreders weten dat ze niet ongestraft afval mogen achterlaten. Maar hier
knelt het schoentje: overtreders krijgen te vaak het gevoel dat de pakkans gering is.
Om de lokale besturen te ondersteunen bij het uitwerken van hun ‘handhavingsluik’,
besliste IVM enkele hoogtechnologische camera’s aan te kopen die kunnen worden
ingezet op sluikstortgevoelige plaatsen. De camera’s zijn verplaatsbaar, zodat
meerdere ‘hotspots’ kunnen worden gesuperviseerd. Uiteindelijk leveren deze
camera’s beelden van overtreders en dragen ze bij tot identificatie zodat – na
verwerking bij de lokale politie – de dossiers kunnen worden overgemaakt aan de
sanctionerend ambtenaar die de boetes kan vastleggen.
De uitwerking van het cameraproject gebeurt in nauw overleg met de lokale besturen,
politiezones én de provinciaal sanctionerend ambtenaar. IVM organiseert de aankoop
van de camera’s en coördineert het hele project: het (ver)plaatsen en onderhouden
van het materiaal, het bekijken van de beelden en opmaken van een bestuurlijk
verslag dat doorgestuurd wordt naar de politie (zodat deze identificatie kan uitvoeren),
waarna het dossier uiteindelijk bij de sanctionerend ambtenaar belandt.
De gemeenteraad wordt gevraagd om het cameraproject op grondgebied van SintMartens-Latem uit te rollen.
16. Jaarverslag handhaving ruimtelijke ordening 2020 en behoud beleidsplan
handhaving ruimtelijke ordening: goedkeuring
Het Beleidsplan Handhaving Ruimtelijke Ordening werd goedgekeurd door de
gemeenteraad op 28 januari 2019. Het beleidsplan stipuleert onder de titel Evaluatie
dat de handhavingsambtenaar jaarlijks een overzicht van de uitgevoerde acties
maakt, met een korte toelichting of analyse. Op zijn voorstel of op voorstel van de
gemeenteraad kan een bijstelling van de prioriteiten of methodiek gebeuren zodanig
dat het Beleidsplan actueel en dynamisch blijft.
17. Toegevoegd punt Samen N-VA: Inrichting Burgemeesterstraat als fietsstraat:
goedkeuring
Voor de veiligheid van de weggebruikers, in het bijzonder de zwakke weggebruikers
dringen zich bijzondere maatregelen op, bij uitstek in een erftoegangsweg in een
schoolomgeving.

