COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VERGADERING VAN 14 DECEMBER 2020

Aanwezig:
Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter,

Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover, Evert De Smet, Brecht Cassiman, schepenen,
Peter Vansintjan, schepen van rechtswege,
Koen Codron, algemeen directeur.
Afwezig:

Het verslag van de vorige zitting wordt na lezing goedgekeurd.
_____________________________________

JEUGD
1.

Beëindigen convenant CAW.

Bevoegdheid

Artikel 56 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur
Wetten en reglementen

Verwijzingsdocumenten

Samenwerkingsovereenkomst tot de uitbouw van JIP in de Muze tussen Stad Zottegem en C.A.W.
Zuidoost-Vlaanderen vzw.

De financieel directeur verleende het visum op 10 december 2020.
Verantwoording

Stad Zottegem sloot een samenwerkingsovereenkomst af met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk)
op 1 juni 2005. Het college van burgemeester en schepenen voorziet voor het CAW Zuid- Oost-Vlaanderen
vzw een jaarlijkse subsidie van 40.000,00 euro.

De stad wenst deze samenwerking te beëindigen met volgende motivatie:
•

De opdrachten opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst worden niet meer uitgevoerd
conform de overeenkomst
o
o

artikel 1 - er zijn geen recente projectfiches

artikel 2 – er is geen duidelijke terugkoppeling mbt resultaten

o

artikel 4 – er is geen eindverslag meer voorhanden waarin duidelijk wordt bewezen dat de
resultaten zijn behaald. Er worden geen facturen meegestuurd die de relevantie van acties
onderschrijven

•

Over een periode van 7 jaar zijn er 6 verschillende contactpersonen vanuit het CAW geweest voor
Stad Zottegem wat de kwalitatieve continuering van resultaten ten zeerste bemoeilijkt

•

De stad wenst deze middelen zelf in te zetten door te investeren in een jeugdopbouwwerker die
vertrouwd is met de specifieke Zottegemse problematiek en op die manier een belangrijke brug
kan slaan tussen het bestuur, politie, jongeren, onderwijs, het jeugdwerk en
jeugdwelzijnorganisaties.

Sinds 2017 besliste het CAW eenzijdig om het “JAC”, jongerenadviescentrum te verhuizen naar hun gebouw

in de Ooststraat wat de brugfunctie met de favoriete hangplekken van de jongeren (Egmontpark, Beisloven,
centrum) bemoeilijkt. De stad is ervan overtuigd door zelf te investeren in een jeugdopbouwwerker dat zij

vlotter en laagdrempeliger de beoogde doelgroep van maatschappelijke kwetsbare jongeren kan bereiken.
Zij komt hiermee ook tegemoet aan de actie in het meerjarenplan ‘Deelname bevorderen van

maatschappealijk kwetsbare jongeren aan samenleving en proactief inspelen op de leefwereld van deze
jongeren door te investeren in een jeugdopbouwwerker/ jeugdhuismedewerker’.
Financiële aspecten

De financieel directeur onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen verbintenis in
het kader van organisatiebeheersing.

De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het explotatiebudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2020 op budgetcode:
Beleidsdomein

VTOND

Vrije tijd en onderwijs

Beleidsitem

0940

XXX

Algemene rekening

6494010

Werkingssubsidies aan andere overheden

Actieplan
Actie
Krediet

45.000,00

Bedrag

40.000,00

Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. De samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Zottegem en het CAW, met ingang van 1 januari 2021
stop te zetten.

Artikel 2. De opzeg van het convenant ter kennis brengen aan CAW Zuid - Oost Vlaanderen door middel
van een aangetekend schrijven.
2.

Goedkeuring bestek aanstellen jeugdopbouwwerker.

Bevoegdheid

Art. 56, §3 5° van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het gemeenteraadsbesluit van 18 maart 2019 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken,
leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur
Wetten en reglementen

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
Verwijzingsdocumenten

Ontwerpbestek aanstellen jeugdopbouwwerker nr 2020/038.
De financieel directeur verleende het visum op 10 december 2020.
Verantwoording

De stad Zottegem wenst de middelen voor het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst met CAW
(Centrum Algemeen Welzijnswerk) in te zetten voor een jeugdopbouwwerker die vertrouwd is met de

specifieke Zottegemse problematiek en op die manier een belangrijke brug kan slaan tussen het bestuur,
politie, jongeren, onderwijs, het jeugdwerk en jeugdwelzijnorganisaties.

Een jeugdopbouwwerker zal de maatschappelijke participatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en

jongeren realiseren binnen het jeugdwerk door de ondersteuning in diversiteit en via beïnvloeding van het
jeugdbeleid. Door zelf te investeren in een jeugdopbouwwerker zal de beoogde doelgroep van

maatschappelijke kwetsbare jongeren vlotter en laagdrempeliger kunnen bereikt worden omdat de

jeugdopbouwwerker steeds vanuit de noden en behoeften van die kinderen en jongeren zelf vertrekt. De

Stad komt hiermee ook tegemoet aan de actie in het meerjarenplan ‘Deelname bevorderen van

maatschappelijk kwetsbare jongeren aan samenleving en proactief inspelen op de leefwereld van deze
jongeren door te investeren in een jeugdopbouwwerker/ jeugdhuismedewerker’.

De uitgave voor deze opdracht wordt jaarlijks indicatief geraamd op 45.000,00 euro inclusief 21% BTW.
De lastvoorwaarden zijn opgenomen in het bestek ‘aanstellen jeugdopbouwwerker’..
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder

bekendmaking , op basis van artikel 42, § 1, 1° a (limiet van 139.000,00 euro excl. btw niet overschreden) van

de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten.
Financiële aspecten

De financieel beheerder onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen verbintenis in
het kader van organisatiebeheersing.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget binnen de nieuwe beleids- en
beheerscyclus (BBC) in de meerjarenplanning 2020-2025 op budgetcode:
Beleidsdomein

VRIJETIJD

VRIJE TIJD

094000

Jeugdvoorzieningen

Algemene rekening

6494010

Werkingssubsidies aan andere overheden

Actieplan

0801

Informatie en toegang vrijetijdsaanbod

Actie

080103

Deelname bevorderen van maatschappelijk

Investeringsproject
Subproject
Beleidsitem
Kostenplaats

kwetsbare jongeren aan samenleving en proactief
inspelen op de leefwereld van deze jongeren

door te investeren in een jeugdopbouwwerker/
jeugdhuismedewerker
Krediet

€ 45.000,00

Raming

€ 45.000,00

Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. Het college keurt het bestek met nr. 2020/038 en de indicatieve raming van 45.000,00 euro,
inclusief 21% btw op jaarbasis voor de opdracht “aanstellen jeugdopbouwwerker.” goed

Artikel 2. Het college beslist de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking op basis van artikel 42, § 1, 1° a (limiet van 139.000,00 euro, excl. btw niet

bereikt) van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Artikel 3. Het college beslist om volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de aanstelling van een
jeugdopbouwwerker:
▪

VZW Lejo – Antwerpsesteenweg 701 – 9040 Sint Amandsberg – info@lejo.be

▪

VZW Uit De Marge - Gitschotellei 119 - 2600 Antwerpen (Berchem) - info@uitdemarge.be

▪

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen VZW - Sint-Jacobsnieuwstraat 50 - 9000 Gent –
info.oost-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be

CULTUUR
3.

Carnavalraad behouden werkingssubsidies tgv Covid-19.

Bevoegdheid

Artikel 56, §3, 3° van het Decreet Lokaal Bestuur.
Wetten en reglementen
/

Verwijzingsdocumenten
Mail d.d. 17/09/2020 van

i.o. van Carnavalraad voor extra ondersteuning van

Zottegemse carnavalgroepen agv Covid-19 maatregelen.

Principebeslissing van het College van 5 oktober 2020 m.b.t. ondersteuning voor de Carnavalraad tgv
Covid-19.

De financieel directeur verleende het visum op 10 december 2020.
Verantwoording

In de meerjarenplanning van het jaar 2020 werden subsidies voorzien voor de organisatie van recurrente
evenementen, waaronder carnaval zowel in het centrum als in deelgemeenten. Door federale en lokale
maatregelen vanwege Covid-19, kan Carnaval niet doorgaan in januari 2021.

De diverse Zottegemse carnavalverenigingen hebben vaste kosten die in veel gevallen niet gerecupereerd
kunnen worden. Bovendien hebben vele groepen als gevolg van de Covid-19 maatregelen hun reguliere
activiteiten voor inkomstenwerving niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren.

Om het duurzame karakter van lokale evenementen te ondersteunen en een hervatting in 2021 niet in het

gedrang te brengen besliste het College in het CBS van maandag 5 oktober om principieel akkoord te gaan
met de uitbetaling van de voorziene jaarlijkse werkingssubsidies. De uitbetaling gebeurt aan de

Carnavalraad die op basis van een sleutel (deelname aan stoeten op Zottegems grondgebied in functie van
het aantal deelnemers bij die stoeten) de subsidies rechtstreeks zal uitbetalen aan de Zottegemse
carnavalsverenigingen. Meer bepaald betreft het volgende subsidies voor een totaal van
•
•
•
•
•
•

Toelage Carnaval centrum :
Toelage Kindercarnaval :
Toelage Carnaval SMO:
Toelage Carnaval SGO:

Toelage Carnaval Erwetegem
Toelage Carnavalraad:

Financiële aspecten

De financieel beheerder onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen verbintenis in
het kader van organisatiebeheersing.

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en beheerscyclus
(BBC) in het boekjaar 2020 op budgetcode:
Beleidsdomein

VRIJETIJD

Vrije Tijd

Beleidsitem

071000

Feesten en Plechtigheden

Kostenplaats
Algemene rekening

6490010

Actieplan
Actie
Krediet
Toegekende subsidies

Stemmen

Met algemene stemmen

28.400,00 euro

Werkingssubsidies aan verenigingen /
organisaties

BESLIST:

Artikel 1. De voorziene jaarlijkse subsidies voor de organisatie van Carnaval zowel voor centrum als de

deelgemeenten uit te betalen aan de Carnavalraad die op basis van een sleutel (deelname aan stoeten op

Zottegems grondgebied in functie van het aantal deelnemers bij die stoeten) de subsidies rechtstreeks zal
uitbetalen aan de Zottegemse carnavalsverenigingen. In totaal betreft het volgende subsidies twv
Toelage Carnaval centrum

•

Toelage Kindercarnaval

•

Toelage Carnaval SMO:

•

Toelage Carnaval SGO:

•

Toelage Carnaval Erwetegem:

•

Toelage Carnavalraad:

•

Rekeningnummer Carnavalraad :
SPORT
4.

Deelname aan 10000 stappen: Elke stap telt.

Bevoegdheid

Artikel 56 §1 van het decreet lokaal bestuur.
Wetten en reglementen

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen (21 december 2018).
Het preventiedecreet van 21 november 2003 en latere wijzigingen.

Het decreet Lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018 en latere wijzigingen.
Verwijzingsdocumenten

Website 10.000 stappen: www.10000stappen.be/lokalebesturen.
Verantwoording

De levensverwachting in Vlaanderen (82,3 jaar) stijgt jaar na jaar en het zorgsysteem behoort tot de beste
ter wereld. Toch blijven heel veel ziektes het gevolg van een ongezonde leefstijl en/of ongezonde
omgeving.

Amper 40% van de volwassen Vlamingen beweegt elke dag 30 minuten aan minstens matige intensiteit
(bv. naar werk fietsen, stevig wandelen, tuinieren, de trap nemen). Dat is niet voldoende om gezond te
blijven.

Hoe ouder je wordt, hoe minder je beweegt.

Bovendien bedraagt ongeveer 1 op 5 van alle verplaatsingen met de auto minder dan 5 km.
Wie dagelijks in beweging blijft, blijft gezond. Voldoende beweging versterkt de werking van ons

immuunsysteem en kan ernstige ziekten voorkomen (bv. cardiovasculair, diabetes, depressie). Je houdt ook
het gewicht en bloeddruk op peil. Bewegen is trouwens goed voor lichaam én geest. Als je voldoende in
beweging bent, voel je je fitter, energieker en beter in je vel.

Je hoeft niet heel intensief te bewegen of een topsporter te zijn voor een goede gezondheid. Wekelijks 150
minuten bewegen aan matige intensiteit is evengoed een actieve manier van leven.

Of, onderzoek wijst uit dat 10.000 stappen per dag de gezondheid verbetert bij volwassenen (8000 bij

65+’ers). Gemiddeld zetten we ongeveer 6.000 stappen per dag. Dat is maar 4.000 stappen verwijderd van
het streefdoel. Met een half uur meer bewegen per dag haal je zo die 4.000 extra stappen.

Maar, geraak je niet onmiddellijk aan deze aanbevelingen, probeer dan zoveel mogelijk te bewegen

naarmate je eigen gezondheid het toelaat. Elke stap vooruit is een overwinning: ‘Elke stap telt!’. Dan bouw
je beetje bij beetje aan een gezonder lichaam.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen bundelen nu hun krachten om - over de

beleidsdomeinen heen - het grootste beweegproject van Vlaanderen te organiseren in jouw gemeente:
10.000 stappen: Elke stap telt.

De Vlaamse Logo’s en de consulenten van Sport Vlaanderen ondersteunen en adviseren lokale besturen bij
de plaatselijke uitrol ervan.

Het 10.000-stappenproject is een wetenschappelijk onderbouwd project dat Gezond Leven al jaren
succesvol coördineert met steun van de Vlaamse Overheid.

Het 10.000-stappenproject is een wetenschappelijk onderbouwd project dat al jaren succesvol Gezond
Leven al jaren coördineert met steun van de Vlaamse Overheid.

Uit studies blijkt dat het 10.000 stappen-project burgers effectief meer in beweging brengt indien de
gemeente inzet op alle werkzame elementen van het project:

Daarom organiseren Gezond Leven en Sport Vlaanderen vanaf 2021 samen ‘10.000 stappen: Elke stap telt’,
een grootschalig project dat steden en gemeenten wil aanzetten en ondersteunen om beweging mee(r)

mogelijk te maken. Het roept lokale besturen op om te investeren in zichtbare ‘beweegvriendelijke
buurten’, door:
-

Mensen duurzaam aan te moedigen om te bewegen, met extra aandacht voor minder actieve
bevolkingsgroepen, zoals mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties;

-

10.000 stappen en beweging blijvend zichtbaar te maken in de publieke ruimte van jouw gemeente
- creëren van beweegvriendelijke buurten;

-

Participatief aan de slag te gaan met geëngageerde burgers, het verenigingsleven en betrokken
professionals.

10.000 stappen zet voor 100% in op meer bewegen. Een gezond en slim idee, zeker in volle coronatijd!

Het is een ideaal project om in te spelen op de aanbevelingen uit het rapport van het Maatschappelijke
Relancecomité naar aanleiding van COVID-19, zoals

verschuiving naar de meer actieve vervoerswijzen, meer investeren in gezondheidsbevordering met
bijzondere aandacht voor de kwetsbare burgers,…
Hoe maak je dit mogelijk als lokaal bestuur?
•

10.000 stappen inspireert en ondersteunt (ook financieel) het lokaal bestuur de komende 4 jaar in
de uitbouw van een beweegvriendelijke omgeving en een gezondere stad of gemeente:
o
o
o
o

2021: stappensignalisaties in het straatbeeld
2022: beweegroutes in jouw gemeente

2023: lokale beweegacties opzetten i.s.m. het verenigingsleven
2024: inzetten op het STOP-principe en gezonde mobiliteit

Jaarlijks deelnemen is geen verplichting, maar wordt wel aangeraden. Elke jaar wordt de focus

gelegd op een ander belangrijk onderdeel van het integraal 10.000 stappenproject, dat pas echt
effectief is wanneer er op alle focussen en communicatiepieken wordt ingezet.
•

Daarnaast worden er op Vlaams niveau communicatiegolven naar de burgers georganiseerd over
gezond bewegen en ‘Elke stap telt’. Elk deelnemend lokaal bestuur ontvangt kant-en-klare
communicatietools om ook lokaal mee te surfen op deze Vlaamse media en te communiceren naar
uw burgers.

•

De Vlaamse Logo’s en bovenlokale consulenten van Sport Vlaanderen ondersteunen en adviseren
uw lokaal bestuur bij de plaatselijke uitrol, namelijk bij de keuze van type, opdruk en plaatsing van
signalisaties, bij het opstellen van een participatief traject met intermediairs en burgers (mensen in
maatschappelijk kwetsbare situaties), bij intersectorale samenwerkingen,…
Er wordt ook een inspiratiegids voorzien waar u als lokaal bestuur zelf mee aan de slag kan.

Einddoel: Gezonde inwoners die meer bewegen, en als het kan 10.000 stappen per dag zetten, dankzij een
combinatie van toffe sensibilisering en beweegvriendelijke buurten.
2021 concreter: stappensignalisaties in het straatbeeld.

Uit wetenschappelijke studies in Vlaanderen blijkt dat de signalisatieborden van 10.000 stappen op

strategische plaatsen vitaal zijn voor gedragsverandering van burgers. Kleine afstanden, tussen nuttige
locaties in de gemeente of buurt, leveren ook extra stappen op.

Daarom focussen we in het eerste jaar (2021) op het zichtbaar maken van de boodschap “ELKE STAP

TELT” in het straatbeeld. We hebben een pakket met verschillende signalisatiematerialen en nudges

samengesteld, waaruit je vrij kan kiezen op maat van jouw gemeente! Zo dompelen we jouw inwoners
onder in stapvriendelijke buurten.

De eerste 100 inschrijvers krijgen een zelfgekozen pakket ter waarde van 500€.

Inschrijven kan tot en met woensdag 16 december 2020. De keuze van de inhoud van het pakket
(bestellen) dient pas in juni 2021 doorgegeven te worden.
Wat wordt er verwacht van het lokaal bestuur?

We vragen aan de deelnemende lokale besturen om:
•

Zeker wegwijzers op te nemen in het gekozen signalisatiepakket (indien jouw stad of gemeente

deze wegwijzers nog niet heeft), aangezien dit type signalisatiemateriaal (met het aantal stappen)
vitaal zijn voor gedragsverandering van burgers.
•

De keuze van signalisaties uitgebreid voor te bereiden a.d.h.v. ondersteuning door Vlaamse Logo’s
en Sport Vlaanderen, en a.d.h.v. een deelnametraject met burgers, middenstand, intermediairs,…..

•

Zelf te investeren in extra materialen indien het gratis materiaalpakket van €500 niet voldoende is
voor een optimale stappen-visualisatie in de stad of gemeente. Ook de dragers van de
stappensignalisaties (beugels en palen) zijn niet inbegrepen.

•

Tijdens de communicatiepieken 10.000 stappen in de picture zetten en de inwoners sensibiliseren,
minstens a.d.h.v. de kant-en-klare communicatiematerialen van ‘10.000 stappen: Elke stap telt’.

•

Na levering van de signalisaties, deze zelf te plaatsen.

➔ Bij inschrijving wordt er gevraagd hierover een engagementsverklaring te ondertekenen.
10.000 stappen is een concreet project dat past binnen Gezonde Gemeente waaraan de gemeente

Zottegem deelneemt (www.gezondegemeente.be). Met Gezonde Gemeente heb je als lokaal bestuur een
houvast om een duurzaam en kwaliteitsvol lokaal gezondheidsbeleid uit te bouwen. Samenwerking is
daarin essentieel om te komen tot een gezonde publieke ruimte. 10.000 stappen slaat bruggen tussen
verschillende beleidsdomeinen.

De concrete acties en uitwerking van dit project zal nogmaals geagendeerd worden op een college in de
maand januari. Hier zal ook de kostprijs van dit project kenbaar gemaakt worden.

De nodige gelden en kosten zullen binnen de bestaande budgetten aangewend worden. Dit binnen de
prestaties projectbeheer.

De uitwerking, plaatsing en aanbrengen van signalisatie zal door eigen diensten voorzien worden en tijdig
gecommuniceerd worden binnen de betrokken diensten. Dit zodat een efficiënte planning kan
verwezenlijkt worden.
Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. Het college gaat akkoord om deel te nemen aan het project “10.000 stappen: Elke stap telt” voor
een looptijd van 1 jaar en ondertekent daarvoor de engagementsverklaring.

Artikel 2. De nodige stappen en acties te ondernemen om de vooropgestelde doelen te halen. Dit door

middel van aanbrengen signalisatie zodat een mooi en gevarieerd beweegaanbod in beeld kan gebracht
worden.

Artikel 3. Het college geeft opdracht aan de stedelijke diensten (sportdienst-jeugddienst-…) om dit project

lokaal voor te bereiden en te coördineren met de hulp van sport Vlaanderen, en een projectgroep samen te
stellen.
5.

Sportdienst. Erkende sportverenigingen 2020. Goedkeuring.

Bevoegdheid

Artikel 56, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Wetten en reglementen

Ondersteuningsreglement voor Zottegemse sportverenigingen (GR 21 september 2020)
Verwijzingsdocumenten

Advies coördinatieteam erkende sportverenigingen
Verantwoording

Het ondersteuningsreglement voor Zottegemse sportverenigingen werd goedgekeurd tijdens de

Gemeenteraad van 21 september 2020. Dit nieuwe reglement omvat ook nieuwe erkenningsvoorwaarden
waardoor alle sportverenigingen terug hun erkenning moeten aanvragen.

Na gegevenscontrole door de sportdienst heeft het coördinatieteam van de Sportadviesraad alle

binnengekomen dossiers geëvalueerd. De sportverenigingen die in aanmerking komen voor erkenning
werden ingedeeld als sportclubs of sportorganisatoren.
Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. Volgende sportverenigingen te beschouwen als erkende Zottegemse sportverenigingen volgens
onderstaand overzicht:
Vereniging

Type sportvereniging

Aqua Diving Team Zottegem

Sportclub

Atletiek Academie Zottegem vzw

Sportclub

Badmintonclub Zottegem

Sportclub

BBC Helios SanoRice Zottegem

Sportclub

Bujin Goshinjutsu Zottegem

Sportclub

Dansclub Saltare

Sportclub

Dansvereniging MoveZ

Sportclub

De Dansstudio V.Z.W.

Sportclub

E.C.Oudenhove

Sportclub

Eendracht Elene-Grotenberge

Sportclub

FC Velzeke

Sportclub

Helios Fitness

Sportclub

Hodori Zottegem

Sportclub

Joggingclub Erwetegem

Sportclub

Jong Bevegem

Sportclub

Judoschool Zottegem

Sportclub

Karateclub Oudenhove

Sportclub

Koninklijk Sportverbond Strijpen

Sportorganisator

KSV Sottegem

Sportclub

Locomotion Ropeskipping

Sportclub

Minivoetbalkern Zottegem

Sportclub

MVC Indulek Kelderke Erwetegem

Sportclub

OK Duikschool VZW

Sportclub

Okra Oombergen

Sportclub

Okra St. Goriks-Oudenhove

Sportclub

Okra-Trefpunt Velzeke

Sportclub

Racing Strijpen

Sportclub

SF Velzeke

Sportclub

Shotokan Karateclub Zottegem

Sportclub

Tafeltennisclub Egmont Zottegem

Sportclub

Tc Zottegem

Sportclub

The Zottegem Bebops bbsc vzw

Sportclub

Turnkring Eikels Worden Bomen vzw

Sportclub

uthola vzw

Sportclub

Veteranen Elene

Sportclub

Vierkantswortel 49

Sportclub

Voetbalclub WK-Sint-Goriks

Sportclub

Volley Mezo Regio Zottegem

Sportclub

Wielerorganisatie Erwetegem

Sportorganisator

WSV Egmont Zottegem vzw

Sportclub

wtc De Hazetrappers vzw

Sportclub

WTC De Hert

Sportclub

WTC Leeuwergem

Sportclub

WTV Velzeke Sportief

Sportclub

Zottegem Atletiek vzw

Sportclub

Zwemclub Labio Zottegem / FIRST

Sportclub

Artikel 2: Fiat Doltcini (sportclub) niet te beschouwen als erkende Zottegemse sportverenigingen wegens
niet voldoen aan de voorwaarden van het ondersteuningsreglement.
CONTRACTEN, BESTELBONS

6.

Goedkeuren bestelbons.

Het College keurt de bestelbons nrs. 2020/2170 tot en met 2020/2208 goed.
HUIS-AAN-HUIS BEZORGING VAN PUBLICITEITSBLADEN EN -KAARTEN, CATALOGI EN KRANTEN
7.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier gemeentelijke belasting op het verspreiden van

ongeadresseerd reclamedrukwerk voor het aanslagjaar 2020 - generatie 11 - maand november
2020.

Bevoegdheid

Artikel 56, §1 en §3, 3° van het Decreet Lokaal Bestuur.
Wetten en reglementen

Het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.

Gemeentelijk belastingreglement van 16 december 2019 voor de belasting op het verspreiden van
ongeadresseerd reclamedrukwerk, periode 2020 – 2025.
Verwijzingsdocumenten

Het ontwerpkohier voor de belasting op het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk voor de
maand november 2020.
Verantwoording

De dienst financiën heeft de ontvangen aangifteformulieren voor het verspreiden van ongeadresseerd

reclamedruk op het grondgebied van Zottegem tijdens de maand november 2020 verwerkt en is, op basis
van artikel 4 van het belastingreglement waarin de grondslagen zijn vastgelegd, overgegaan tot het
inkohieren ervan.

Het ontwerpkohier voor de belasting op het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk tijdens de
maand november 2020 wordt ter vaststelling en uitvoerbaarverklaring voorgelegd voor een totaalbedrag
van 13.257,79 euro. Het belastingkohier omvat 24 artikels.
Financiële aspecten

De financieel directeur onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen verbintenis in
het kader van organisatiebeheersing.

De ontvangsten van dit belastingkohier zijn voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2020, op volgende budgetsleutel:
Beleidsdomein

ALGFIN

Algemene financiering

Beleidsitem

002000

Fiscale aangelegenheden

Algemene rekening

7342400

Belasting op de verspreiding van kosteloos

reclamedrukwerk
Krediet

310.500,00

Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. Het college stelt het belastingkohier voor het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk
tijdens de maand november 2020 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een totaalbedrag van 13.257,79
euro. Het belastingkohier omvat 24 artikels.
CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES
8.

Gebouwen: onderhoud van de centrale verwarmingsinstallaties en schoorstenen en dit voor
de gebouwen van de stad, OCMW en AGB. Goedkeuring gunning.

Bevoegdheid

Art. 56, §3, 5° van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het gemeenteraadsbesluit van 18 maart 2019 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken,
leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
Wetten en reglementen

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen..
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
Verwijzingsdocumenten

Collegebesluit van 26 oktober 2020 goedkeuring aan de lastvoorwaarden en aan te schrijven firma’s van de
opdracht "Gebouwen: onderhoud van de centrale verwarmingsinstallaties en schoorstenen en dit voor de
gebouwen van de stad, OCMW en AGB.", met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.

Verslag van nazicht van 1 december 2020
De financieel directeur verleende het visum op 10 december 2020.
Verantwoording

Het raamcontract voor onderhoud van de centrale verwarmingsinstallaties en schoorstenen en dit voor de
gebouwen van de stad dient vernieuwd te worden. Deze keer sluiten OCMW en AGB zich aan bij het
raamcontract.

Stad Zottegem, AGB en OCMW Zottegem willen de procedure opstarten om een nieuw raamcontract voor
3 jaar af te sluiten en dit voor het onderhoud van de centrale verwarmingsinstallaties en schoorstenen voor
hun gebouwen.

De uitgave voor deze opdracht wordt op jaarbasis indicatief geraamd op 7.500,00 euro inclusief 21% btw.
Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijving en het regelmatigheidsonderzoek van de offerte
wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen aan de firma met de enige offerte, zijnde Van Herzeele
Daniël, Nieuwegestraat 1 te 9620 Zottegem, tegen het nagerekende offertebedrag van
voor het jaar 2021 en 2023 en een bedrag van

2022.

voor het jaar

Financiële aspecten

De financieel directeur onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen verbintenis in
het kader van zijn opdracht in artikel 177, eerste lid, 1° van het decreet over het lokaal bestuur.

De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in de boekjaren 2021 -2022 en 2023 op diverse budgetcodes.
Boekjaar 2021:

Boekjaar 2022:
Boekjaar 2023:
Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. Het college keurt het verslag van nazicht van de offertes van 1 december 2020 voor de opdracht

“Gebouwen: onderhoud van de centrale verwarmingsinstallaties en schoorstenen en dit voor de gebouwen
van de stad, OCMW en AGB.” goed.

Artikel 2. Het college gunt de opdracht aan Van Herzeele Daniël, Nieuwegestraat 1 te 9620 Zottegem, tegen
het nagerekende offertebedrag van
bedrag van

voor het jaar 2022.

voor het jaar 2021 en 2023 en een

TOEGESTANE SUBSIDIES EN TEGEMOETKOMINGEN. STAATSSTEUNEN
9.

Toekenning stedelijke subsidie jubilerende vereniging - Voetbal Strijpen 50 jaar.

Bevoegdheid

Artikel 56, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Wetten en reglementen

Het gemeenteraadsbesluit van 18 maart 1999 betreffende het vaststellen van het subsidiereglement voor
jubilerende verenigingen.

Verwijzingsdocumenten

De aanvraag van de heer Sam Seynave van de Marebeekstraat 54 te 9620 Zottegem voor het verkrijgen
van een stedelijke subsidie naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van voetbalclub Racing Strijpen.
Verantwoording

Deze vereniging voldoet aan de voorwaarden.
Financiële aspecten

De financieel directeur onderzocht de wettigheid en de regelmatigheid van deze voorgenomen verbintenis
in het kader van organisatiebeheersing.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget binnen de nieuwe beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2018 op budgetcode:
Beleidsdomein

VRIJETIJD

Vrije tijd

Beleidsitem

071000

Feesten en plechtigheden

6490010

Werkingssubsidies aan verenigingen / organisaties

Kostenplaats
Algemene rekening
Actieplan
Actie
Krediet

28.400,00

Subsidiebedrag

248,00

De financieel directeur verleende het visum op 10 december 2020.
Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. De subsidie ten bedrage van 248,00 euro n.a.v. het 50-jarig bestaan in 2020 wordt verleend aan de

vereniging voetbalclub Racing Strijpen en kan gestort worden op rekeningnummer BE 50 0017 59969818 van
Racing Strijpen.

16.

Indienen culturele activiteitenpremie agv Corona.

Bevoegdheid

Artikel 56, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Wetten en reglementen
/

Verwijzingsdocumenten

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-culturele-activiteitenpremie
Verantwoording

Vanuit het Departement Cultuur, Jeugd en Media wordt een culturele activiteitenpremie agv Corona

voorzien. Dit is een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 tot 31 mei 2021 gebruikt kan worden
voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van

infrastructuur voor een culturele activiteit. Door de coronacrisis lag het culturele leven gedurende een
ruime tijd stil. Om de cultuursector een boost te geven en mensen opnieuw te laten proeven van het
diverse Vlaamse culturele leven, wordt nu de culturele activiteitenpremie gelanceerd.

Zowel CC als SAMWD willen graag zo snel mogelijk intekenen op deze subsidie gezien het beschikbare

budget beperkt is. 100% Van de ingebrachte kosten worden gesubsidieerd voor een maximaal totaalbedrag
van 20.000 euro per organisatie. CC en SAMWD zullen intekenen met 2 projecten:
▪

CC – organisatie ‘vuur-en licht’ event aan het kasteel te Breivelde

▪

SAMWD - ‘live streamen van een aantal culturele voorstellingen’

Beide diensten voldoen aan de voorwaarden om de subsidie te verkrijgen.
Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. Akkoord te gaan om in te tekenen op de culturele activiteitenpremie van het Departement
Cultuur, Jeugd en Media voor het maximaal totaalbudget van 20.000 euro.
GESCHILLEN. RECHTSVORDERINGEN
17.

Aanstelling advocaat inzake juridische ondersteuning betreffende de afhandeling dossier

Bevoegdheid

Art. 56, §3, 5° van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het gemeenteraadsbesluit van 18 maart 2019 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken,
leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
Wetten en reglementen

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen..
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
Verwijzingsdocumenten

Het collegebesluit van 12 augustus 2019 waartegen bezwaar is ingediend.
Het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent van 26 februari 2020.
Verantwoording
In het dossier

tegen de Stad Zottegem (verweerster) werd door de rechtbank de

vordering van de eiser ontvankelijk en gegrond beschouwd. De stad Zottegem wenst hiertegen in beroep
te gaan. Om deze reden wordt een raadsman aangesteld

Heden worden de belangen van de stad Zottegem gedurende de hele fiscale procedure reeds behartigd
door

, zowel in de rol van fiscaal en juridisch adviseur als in de rol van

advocaat. Het kantoor voorziet de stad van de nodige juridische en fiscale begeleiding en advisering en kan
tevens, indien nodig, adequaat tussenkomen in rechte.
Er wordt bijgevolg voorgesteld om

ook aan te stellen als advocaat voor deze opdracht.

Financiële aspecten

De financieel beheerder onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen verbintenis in
het kader van interne controle.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget binnen de nieuwe beleids -en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2020 op budgetcode:
Beleidsdomein

IZBURGER

Interne Zaken en burgerzaken

Beleidsitem

011910

Juridische Zaken

Kostenplaats

Algemene rekening

6132030

Erelonen en vergoedingen aan advocaten

Actieplan

-

-

Actie

-

-

Krediet

50.166,62 euro

Raming

Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. De opdracht voor het aanstellen van een advocaat voor de gerechtelijke beroepsprocedure
betreffende het dossier “

toe te wijzen aan

BEVOLKING
18.

Sluiting dienst Burgerzaken.

Bevoegdheid

Artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Wetten en reglementen

Rechtspositieregeling, goedgekeurd bij raadsbeslissing van 29 juni 2020
Arbeidsreglement, goedgekeurd bij raadsbeslissing van 19 juni 2017.
Verwijzingsdocumenten

Email van 11 december 2020 aan vakbonden betreffende sluiting op 02 januari 2021 van dienst burgerzaken
Verantwoording

De eerste werkdag van 2021 valt op een zaterdag: zaterdag 2 januari 2021. De opening van dienst

burgerzaken heeft op deze brugdag weinig zin en dringende zaken kunnen toch ten vroegste de volgende
maandag verstuurd worden. Alle andere stadsdiensten zijn ook gesloten, zodat het ook wenselijk is om de
zaterdag 2 januari 2021 te sluiten.

De dienst burgerzaken stelt voor om op zaterdag 2 januari 2021 te sluiten.
Dit voorstel werd op vrijdag 11 december 2020 ook doorgestuurd aan de vakbonden via email. Dit voorstel
werd nl. niet mee opgenomen in het overzicht van collectieve sluitingen van 2021, zoals besproken op het
HOC van 30 november 2020.

Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. De sluiting van de dienst burgerzaken op 2 januari 2021 goed te keuren.
PARKEN EN BIJGEBOUWEN. SERRES (DE BIJHORIGHEDEN INBEGREPEN)
19.

Metaaldetectie. Toestemming.

Het College verleent toestemming aan

, om

metaaldetectie uit te voeren op het evenementenplein van het Egmontpark. Alle reglementen i.v.m. het
covid-19 virus moeten strikt worden nageleefd.
PUBLICITEIT EN AANPLAKKEN
20.

VZW Zottegem Winkelcentrum. Kerstshopping. Plaatsen tijdelijke publiciteit.

Het College verleent de vzw Zottegem Winkelcentrum, p.a.

, toestemming voor het plaatsen van tijdelijke publiciteit langs gemeentewegen (bij

voorkeur op privéterrein) en langs gewestwegen voor de aankondiging van de kerstshopping tijdens de
periode van 12 tot en met 31 december 2020 (vergunning van 14 december 2020 van het Agentschap
Wegen en Verkeer, district Oudenaarde).

OPENBARE MARKTEN EN FOREN. ROMMELMARKTEN. VLOOIENMARKT.
21.

Opschorting abonnement wegens langdurige ziekte. Verlenging.

Het College neemt kennis van het langdurig afwezig zijn tijdens de wekelijkse markt wegens ziekte
(verlenging) van

.

is vanaf 31 augustus 2020 afwezig tot 18 oktober 2020 . Artikel 15 van het marktreglement zal toegepast
worden.

Artikel 15 – Opschorting van een abonnement (KB Art. 32)
§1 – De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van
tenminste één maand wanneer hij/zij ongeschikt is zijn/haar activiteit uit te oefenen:
-

Door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest,

-

Door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.

§2 – De opschorting gaat in de dag waarop de stad op de hoogte werd gebracht van de ongeschiktheid en
houdt op de volgende marktdag na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de
opschorting krijgt de abonnementhouder zijn/haar standplaats terug.

§3 – De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen tussen de stad en de
abonnementhouder.

§4 – Gedurende de periode van opschorting wordt de standplaats toegewezen van dag tot dag.

Het abonnement zal het 2de semester van 2020 aangepast worden.
22.

Stopzetting abonnement wekelijkse markt vanaf 1 januari 2021.

Het College neemt kennis van stopzetting van het abonnement op de wekelijkse markt vanaf 1 januari 2021
door

stond op

de Heldenlaan met onderhoudsprodukten.
23.

Stopzetting abonnement wekelijkse markt vanaf 1 januari 2021.

Het College neemt kennis van stopzetting van het abonnement op de wekelijkse markt vanaf 1 januari 2021
door

op de Zavel met verse vis.

.

stond

STUDENTEN
24.

Ter beschikking stellen studeerruimtes tijdens examenperiode semester 1.

Bevoegdheid

Artikel 56§1 van het Decreet Lokaal Bestuur
Wetten en reglementen
/

Verwijzingsdocumenten
/

Verantwoording

Twee zalen in de bibliotheek worden als studeerruimte ter beschikking gesteld aan studenten in de

examenperiode 15/12/2020 – 30/01/2021 conform de geldende openingsuren van de (afhaal)bib. De totale
bezettingsgraad voor de twee zalen is 15 studenten per dag. Tien in de boekenzolder en 5 in de Stille

Leesruimte. Dit voor de periode van 15 december 2020 tot en met 30 januari 2021, rekening houdende met
de sluitingsdagen van de bib (24,25 en 31 december en 1 januari) en de beschikbaarheid van de zalen. Alles
verloopt conform de geldende coronaregels en overeenkomstig goede afspraken met de studenten. Er is
een reservatietool voorzien voor de studenten. Studenten kunnen enkel gebruik maken van de plaatsen
mits een geldige reservatie.

Twee zalen worden ter beschikking gesteld:
•

Boekenzolder

•

Stille Leesruimte

Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. Om de volgende zalen conform de bezettingsgraad/geldende openingsuren van de (afhaal)bib ter
beschikking te stellen als studeerruimte gedurende de periode van 15 december 2020 tot en met
30 januari 2021:
•

Boekenzolder (10 plaatsen)

•

Stille Leesruimte (5 plaatsen)

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
25.

Toekenning stedelijke subsidie - noodhulp.

Bevoegdheid

Artikel 56 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur
Wetten en reglementen

Het gemeenteraadsbesluit van 18 oktober 2010 betreffende de goedkeuring van het subsidiereglement ter
ondersteuning van erkende verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking in Zottegem van de
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.
Verwijzingsdocumenten

Het verslag van de algemene vergadering van GROS van 25 november 2020.
De financieel directeur verleende het visum op 10 december 2020.
Verantwoording

Op vraag van de leden van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking wordt noodhulp
gevraagd voor volgende projecten:
-

Clouds of Hope (Cunina)

Clouds of Hope is een kinderopvangcentrum in Underberg, Zuid-Afrika. Het centrum heeft 64 kinderen
onder zijn hoede. Alle kinderen komen uit wanhopige en armoedige situaties. Velen komen uit

omstandigheden van onvoorstelbare verwaarlozing en misbruik en van sommigen is het immuunsysteem

aangetast. Allemaal hebben ze, na uitgebreid onderzoek, niemand om voor hen te zorgen en werden ze dus
bij wet onder de hoede van Clouds of Hope geplaatst. Door de Coronacrisis hebben enkele grote sponsors
zich om financiële redenen moeten terugtrekken. Om deze kinderen niet in de steek te laten, wordt er een
actie op poten gezet om op korte termijn financiële middelen te vinden.
-

XAVI-INDIE Corona noodfonds

Onze XAVI-INDIE partners, de SEVA zusters maken mondmaskers en verdelen voedsel onder de arme
bevolking. Zolang het XAVI-INDIE CORONA Noodfonds wordt voorzien van de urgente (financiële)

middelen, kunnen onze mensen ter plaatse voedselpakketten blijven aankopen en uitdelen. Daarom is de

voedselbedeling zo belangrijk. Van hen vernemen we dat de mensen die een voedselpakket krijgen, geen
blijf weten met hun vreugde en dankbaarheid. Zonder die giften voor het Corona-noodfonds waren er
ongetwijfeld al veel kinderen omgekomen van de honger.

Op huidig ogenblik is de lockdown gedeeltelijk opgeheven, maar in de praktijk verloren miljoenen arme

dagloners hun baan en inkomen. Ondertussen zijn er 20 miljoen mensen werkloos geworden, vooral dan de
hele arme mensen zonder reserves die op niets of niemand kunnen terugvallen. Veel van hen moeten hoe
dan ook buiten komen om te proberen wat geld te verdienen en dan lopen ze risico op besmetting, maar
het alternatief is honger voor hun families.
-

Noodhulp voor vluchtelingen uit de regio Tigray, Ethiopië.

Recent is het conflict tussen de regering en de lokale overheden in de Tigray-regio geëscaleerd. Er is geen

elektriciteit meer, het internet en de telefoon zijn afgesloten, banken zijn toe, wegen zijn geblokkeerd en er
bestaat een tekort aan basisvoorzieningen. Duizenden kinderen, vrouwen en mannen zijn naar Soedan
gevlucht, op zoek naar veiligheid.

Meer dan 25.000 mensen zijn bang en uitgeput in Soedan aangekomen. Aan de Soedanese grens worden ze
opgevangen in transitcentra en krijgen ze eten en drinken. Samen met de Soedanese autoriteiten werkt
UNHCR de klok rond om een nieuw vluchtelingenkamp op poten te zetten.
-

De humanitaire vluchtelingencrisis in de Sahel- regio (Burkino Faso)

De humanitaire (vluchtelingen-) crisis in de Sahel- regio, meer bepaald in het West Afrikaanse Burkino Faso

blijkt, volgens de reportage van Stijn Vercruysse op Eén en op Canvas, momenteel de snelst groeiende in de
wereld. Volgens de VN zijn er op dit ogenblik één miljoen ontheemde mensen daar op de vlucht. Volgens

Unicef zijn 535.500 kinderen acuut ondervoed. 156.000 kinderen lopen onmiddellijk risico om te sterven van
de honger. En zo’n 3 miljoen mensen in Burkino Faso hebben humanitaire hulp nodig.
Financiële aspecten

De financieel directeur onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen verbintenis in
het kader organisatiebeheersing.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en beheerscyclus
(BBC) in het boekjaar 2020 op budgetcode:
Beleidsdomein

WELZIJN

WELZIJN

Beleidsitem

016000

Hulp aan het buitenland

Kostenplaats

-

Algemene rekening

6490010

Werkingssubsidies aan

Actieplan

-

-

Actie

-

-

Krediet

42.000 euro

verenigingen/organisaties

Gunningsbedrag

Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1.

te storten aan Artsen Zonder Grenzen om deze organisatie te ondersteunen bij opvang van

vluchtelingen uit Tigray, Ethiopië

Artikel 2. Het bedrag te storten op rekeningnummer

van Artsen Zonder Grenzen met

vermelding “Noodhulp Tigray”.
Artikel 3.

te storten aan vzw CUNINA om het project Clouds Of Hope te ondersteunen bij de

ondersteuning van kinderen in Zuid-Afrika.

Artikel 4. Het bedrag te storten op rekeningnummer

van vzw CUNINA met vermelding

“Clouds Of Hope”.
Artikel 5.

te storten aan vzw XAVI INDIË om het project Corona Noodfonds in India te ondersteunen.

Artikel 6. Het bedrag te storten op rekeningnummer

van vzw XAVI INDIË met

vermelding “XAVI-INDIË Corona noodfonds”.
Artikel 7.

te storten aan vzw Solidagro om het project vluchtelingencrisis met focus op voedsel- en

landbouwproblematiek te ondersteunen.

Artikel 8. Het bedrag te storten op rekeningnummer

van vzw Solidagro met vermelding

“Noodhulp Burkina Faso 2020”.

LEEFMILIEU (VERONTREINIGING, BESCHERMING EN VERBETERING)
26.

Premie herbruikbare luiers -

.

Bevoegdheid

Artikel 56§1. van het Decreet Lokaal Bestuur.
Wetten en reglementen

Gemeenteraadsbesluiten van 18 oktober 2010 en 18 februari 2013: goedkeuren premie voor het gebruik van
herbruikbare luiers en toebehoren.
Verwijzingsdocumenten
Aanvraag en facturen

De financieel directeur verleende het visum op 10 december 2020.
Verantwoording

Sinds 2010 subsidieert de stad particulieren voor het gebruik van herbruikbare luiers en toebehoren.

Financiële aspecten

De financieel directeur onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen verbintenis ni
het kader van organisatiebeheersing.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget binnen de nieuwe beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2020 op budgetcode:
Beleidsdomein

RUIMTE

Ruimte

Beleidsitem

030000

Ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

Algemene rekening

6492010

Werkingssubsidies aan gezinnen

Actieplan

-

-

Actie

-

-

Krediet op jaarbasis

625 euro

Raming

125 euro

Kostenplaats

Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. Aan

van 125 euro uitbetaald voor het gebruik van herbruikbare luiers en toebehoren.

wordt een premie

INBURGERINGSBELEID. INTEGRATIE VAN DE VREEMDELINGEN.
27.

Samenwerkingsovereenkomst de stad Zottegem en het Agentschap Inburgering en Integratie
2020-2025

Bevoegdheid

Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur
Wetten en reglementen

Het decreet van 7 juni 2013 betreffende het integratie- en inburgeringsbeleid;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van
7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.
Verwijzingsdocumenten

E-mail van het Agentschap Inburgerring en Integratie met de vraag om de samenwerkingsovereenkomst
goed te keuren.

Verantwoording

De groeiende diversiteit is in Vlaanderen een realiteit. Dit biedt nieuwe kansen, maar stelt ons ook voor

complexe uitdagingen. Diversiteit heeft een effect op elk beleidsdomein. In de praktijk blijkt dat wie een

integratiebeleid uitwerkt, er op korte en op lange termijn de vruchten van plukt. Een integratiebeleid houdt
immers in dat je samen met je partners problemen benoemt en oplossingen uitwerkt die de hele bevolking
ten goede komen. Iedereen moet zich thuis voelen in stad Zottegem.

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 af te stemmen op maat van het lokaal bestuur zijn de engagementen voor de
komende bestuursperiode beschreven in een samenwerkingsovereenkomst.
Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Zottegem en het Agentschap
Integratie en Inburgering voor de periode 2020 – 2025 goed te keuren.
PARKINGS
28.

Parking Broeder Mareslaan: opzegging akte van gedoogzaamheid.

Bevoegdheid

Art. 56, §3, 8° van het Decreet Lokaal Bestuur.
Wetten en reglementen
///

Verwijzingsdocumenten

Akte van gedoogzaamheid van 31 oktober 1985
Brief van 16/11/2020 regie der gebouwen
Factuur 2019-2020
Mail NMBS
Verantwoording

Op 31 oktober 1985 is er een akte van gedoogzaamheid opgesteld tussen de Regie der Gebouwen en stad
Zottegem en dit omtrent de later ingerichte parking langs de Broeder Mareslaan. Voor een vastgelegd

indexeerbaar vergoedingsbedrag mocht de stad deze locatie als parking gebruiken. De stad diende in te

staan voor de inrichting en het onderhoud. De stad betaalde voor het gebruik van 1/11/2019 tot 31/10/2020
voor het gebruik van deze parking.

Intussen heeft de Regie der gebouwen het terrein met kadastrale gegevens Zottegem – 1ste afd. – sectie A –
nrs 696/H3 en 710/S verkocht aan de NMBS.

Van de Regie der Gebouwen hebben we op 16 november 2020 een schrijven ontvangen waarbij men een

einde maakt aan de overeenkomst van 31 oktober 1985. De opzegtermijn beslaat 1 maand zoals vermeld in
de akte en loopt tot 17 december 2020.

De NMBS heeft intussen laten weten dat ze het terrein aangekocht hebben in het kader van hun

parkeerbeleid. De NMBS zal in eigen beheer instaan voor het verdere onderhoud van de parking. De parking

blijft voorlopig voor een paar maanden nog gratis en zal in de toekomst gekoppeld worden aan hun huidige
parking.

Het college betreurt ten zeerste dat de NMBS deze parking betalend wil maken en verzet zich er

uitdrukkelijk tegen. Dit zal een extra kost betekenen voor de pendelaars van het station van Zottegem en
de parkeerdruk verschuiven. Het College zal aandringen op een snel overleg met de NMBS.

De stad vraagt daarenboven ook aandacht voor het gebruik van de parking bij o.m. evenementen (kermis,
koopzondagen, ...).
Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. Op 17 december wordt de overeenkomst tussen de Regie der Gebouwen en stad Zottegem zoals
vastgelegd in de akte van gedoogzaamheid van 31 oktober 1985 stopgezet.

Artikel 2. De NMBS wordt dan de nieuwe eigenaar van het terrein met kadastrale gegevens Zottegem – 1ste
afd. – sectie A – nrs 696/H3 en 710/S gelegen langs de Broeder Mareslaan.
Artikel 3. De NMBS zal de parking in eigen beheer in onderhoud nemen.
Artikel 4. Het college betreurt ten zeerste dat de NMBS deze parking betalend wil maken en verzet zich er
uitdrukkelijk tegen. Dit zal een extra kost betekenen voor de pendelaars van het station van Zottegem en
de parkeerdruk verschuiven. Het College zal aandringen op een snel overleg met de NMBS.

De stad vraagt daarenboven ook aandacht voor het gebruik van de parking bij o.m. evenementen (kermis,
koopzondagen, ...).

VERGUNNINGSPLICHT (P.M.)
29.

Weigering omgevingsvergunning – SH –

Bevoegdheid

.

Artikel 56§3 7° van het Decreet Lokaal Bestuur.
Wetten en reglementen
•
•

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse

Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening, hierna VCRO, en
bijhorende uitvoeringsbesluiten;
•
•

Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978;

Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;

•

Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;

•

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;

•

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën
van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;

•

Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.screening;

•
•
•
•
•
•

Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;

Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;

Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders;
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;

Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010;

Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen.

Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk dossiernummer: 2020/252/OMV.
OMV-Nummer: OMV_2020110308.
Verantwoording

Gemeentelijk dossiernummer: 2020/252/OMV.
OMV-Nummer: OMV_2020110308.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de aanvraag ingediend door
, digitaal ontvangen.

De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 22-08-2020, werd ontvangen op 24-08-2020.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 18-09-2020.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres De Vlamme 30, 9620 Zottegem, en met
kadastrale percelen:

ZOTTEGEM 6 AFD (ERWETEGEM)
Het betreft heraanleggen van de oprit.

Sie A

nr(s)0846

A

Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
Het perceel, waar de aanvraag op van toepassing is, is gelegen langs een voldoende uitgeruste

gemeenteweg en maakt deel uit van een woonlint dat zich langs De Vlamme heeft gevormd. Het perceel is
een van de laatste van de bebouwde percelen in de richting van Sint-Goriks-Oudenhove.

Het gedeelte van de Vlamme dat aan Erwetegem kleeft, kan grosso modo in twee gedeeld worden; een

eerste deel is gelegen voor het woonzorgcentrum ‘De Vlamme’, een tweede deel na het woonzorgcentrum.
Het eerste deel toont zowel ééngezinswoningen in open en halfopen bouworde. De volumes tellen

maximaal twee bouwlagen en worden afgewerkt met een hellend dak. Hier en daar wordt gewoond in
gerestaureerde hoeves.

In het tweede deel komen enkel ééngezinswoningen in open bouworde voor. Ze tellen een enkele

bouwlaag (al geeft een soms duidelijk zichtbare kelderverdieping soms een andere indruk) en worden
globaal afgewerkt met een hellend dak.

Het perceel toont een vrijstaande eengezinswoning. Het volume telt anderhalve bouwlaag en wordt
afgewerkt met een hellend dak.

De aanvraag voorziet in het opnieuw aanleggen van de oprit.
Het inplantingsplan is erg summier…
In de eerste helft van de voortuin, op de grens met aanpalende percelen en op de grens met het openbaar

domein, zullen betonnen L-profielen worden geplaatst om het hoogteverschil op te kunnen vangen tussen
de genivelleerde voortuin en de aanpalende percelen/ het openbaar domein.

Vooraan langs de profielen en langs de profielen op de rechter perceelsgrens, wordt een haag gezien.

Behoudens een groene plint voor de woning en enkele solitaire groenelementen, zal de volledige voortuin
(en een strook tot aan de garage) verder worden verhard met gebroken baksteen.

Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
•

De aanvraag is gelegen binnen de contour van een goedgekeurde, niet- vervallen verkaveling
(V066.513/1, d.d. 16/02/1971).

•

De aanvraag is strijdig met de geldende verkavelingsvoorschriften, onder andere om volgende
reden(en):
o

Perceelsgrenzen afsluiten met een levende haag of 1 betonplaat met daarboven
vlechtdraad.

•

De verkaveling is ouder geworden dan 15 jaar – het grafische plan en de stedenbouwkundige
voorschriften gelden daardoor niet langer als weigeringsgrond.

Het opzij schuiven van de verkaveling doet de onderliggende (gewest)plannen echter opnieuw
herleven en maakt de toets aan de goede ruimtelijke ordening des te belangrijk.
•

De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in strijd met de geldende
voorschriften van het gewestplan (landschappelijk waardevol agrarisch gebied), gelet op de

ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.

•

De zonevreemde ligging van het goed beperkt de mogelijkheden voor de aanvragers. In elk geval
voorziet de VCRO niet in het vergunnen van nieuwe constructies.

•

Enkel het ‘vrijstellingenbesluit’ biedt mogelijk soelaas; de decreetgever heeft namelijk bepaalde

werken met een beperkte ruimtelijke impact vrijgesteld van het aanvragen van een vergunning. In
de voortuin wordt enkel de strikt noodzakelijke verharding vrijgesteld van vergunning.
•
•

De verharding in voorliggend ontwerp kan bezwaarlijk als strikt noodzakelijk worden beschouwd.
Bovenstaande doet concluderen dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de bepalingen
uit de VCRO. Vergunning dient te worden geweigerd.

Externe adviezen:
•

Niet van toepassing.

Onderzoek scheidingsmuren:
•

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek:
•
•

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, van 28/09/2020 tot 28/10/2020.
Er werden geen ontvankelijke bezwaarschrift(en) ingediend.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
•

Gelet op bovenstaande, onoverkomelijke legaliteitsbelemmeringen, is een afweging van de

aanvraag aan de goede ruimtelijke ordening/ de onmiddellijke omgeving irrelevant geworden.
•

Toch wordt aandacht gevestigd op volgende:
o

Het dossier is erg weinig gestoffeerd – een inzicht in het verleggen van de oprit wordt

niet gegeven. Zijn geen andere opties denkbaar om de hellingsgraad van de bestaande
inrit te temperen?
o

Het aandeel aan verharding op een perceel moet steeds tot een minimum worden

beperkt. Ook waterpasserende verhardingen (zoals gemalen beksteenpuin) worden als een
verharding van het maaiveld beschouwd.

Voorliggend ontwerp toont een volledig verharde voortuin. Dat is weinig gebruikelijk en
weinig wenselijk.
o

Gemalen baksteenpuin is een weinig kwalitatief afwerkingsmateriaal.

Watertoets
•

Watertoets: Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te
worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

MER-toets
•

Niet van toepassing.

Toegankelijkheidstoets
•

Niet van toepassing.

Conclusie:

Ongunstig advies.
Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. Het College van Burgemeester en Schepenen treedt het verslag van de gemeentelijke
omgevingsambtenaar bij.

Artikel 2. Het College van Burgemeester en Schepenen weigert de omgevingsvergunning van
voor het heraanleggen van de oprit.

Artikel 3. De aanvrager dient rekening te houden met de bepalingen inzake de beroepsmogelijkheden van
de omgevingsvergunning, zoals vermeld in art. 52 tot en met 57 van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning (zie bijlage).
MELDINGSPLICHTIGE HANDELINGEN
30.

Aktename melding – SH –

.

Bevoegdheid

Artikel 56§3 7° van het Decreet Lokaal Bestuur.
Wetten en reglementen
•
•

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse
Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening, hierna VCRO, en
bijhorende uitvoeringsbesluiten;

•
•

Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978;

Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;

•

Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;

•

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;

•

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën
van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;

•

Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.screening;

•
•
•
•
•
•

Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;

Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;

Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders;
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;

Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010;

Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen;

Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk dossiernummer: 2020/361/OMV.
OMV-Nummer: OMV_2020158814.
Algemene voorwaarden
a)

De lijnstelling is op eigen verantwoordelijkheid (architect/aanvrager). De inplanting dient te gebeuren
conform de goedgekeurde plannen.

b) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens wegverharding
en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het College van

c)

Burgemeester en Schepenen.

De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende

aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende

schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer
de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen met
vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen ter hoogte van opritten dient
afzonderlijk aangevraagd te worden via de technische dienst van de Stad Zottegem.

d) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren. Hiervoor dient
contact opgenomen te worden met Fluvius.

e) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te

worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau ongewijzigd
dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij hierover een
schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte reliëfwijzigingen zijn

daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de gebouwen. Voor omvangrijkere
ophogingen of afgravingen is een omgevingsvergunning vereist.
Verantwoording

Gemeentelijk dossiernummer: 2020/361/OMV.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de melding ingediend door
ontvangen.

De melding werd per beveiligde zending verzonden op 25 november 2020.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Acacialaan 9, 9620 Zottegem; en kadastrale
omschrijving:

ZOTTEGEM 1 AFD, sectie A, 0942 T .
Het betreft een melding tot plaatsen van raam in de zijgevel.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft deze melding onderzocht, rekening houdend met de
terzake geldende wettelijke bepalingen van het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 en de
bijhorende uitvoeringbesluiten.

Dit Omgevingsdecreet bepaalt:
Artikel 111.
De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of exploitatie
meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens:
1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM;
2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO.
Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de bevoegde overheid,
vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de meldingsakte per beveiligde zending aan de

persoon die de melding heeft verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van
ontvangst van de melding.

Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de overheid, vermeld in

artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In dat
geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.
Artikel 112.
Het project mag worden uitgevoerd of geëxploiteerd de dag na de datum van de betekening van de
meldingsakte.
Stemmen

Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt akte van de melding van

, voor het plaatsen van raam in de zijgevel.

Artikel 2. Deze melding in te schrijven in het vergunningenregister van de stad;
De indiener van de melding is verantwoordelijk voor de (wettelijke) correctheid ervan. Het uitvoeren van
gemelde handelingen waarvoor eigenlijk een stedenbouwkundige vergunning nodig is, is een

stedenbouwkundige overtreding. De overheid kan hiertegen optreden. De gemelde handelingen mogen

worden aangevat vanaf de twintigste dag na datum van de melding. De aangemelde handelingen mogen

niet meer worden aangevat indien twee jaar na datum van de melding verstreken zijn. De melding ontslaat
de indiener niet van de naleving van stedenbouwkundige noch andere sectorale wetgeving (b.v. Burgerlijk
Wetboek, natuur- en milieuwetgeving, regelgeving inzake onroerend erfgoed,…).

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

Koen Codron

algemeen directeur

Jenne De Potter

burgemeester-voorzitter

