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Notulen Gemeenteraadszitting van 16/01/2018 

 
Tegenwoordig Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter 

Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), 

Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden (SP.A) en Joris Wachters 

(CD&V), schepenen 

Eddy De Herdt (SP.A), Anthony Abbeloos (N-VH), Francois Boddaert 

(SP.A), Walter Van den Bogaert (CD&V), Agnes Salden (VLAAMS 

BELANG), Helke Verdick (N-VA), Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky 

Cauwenberghs (CD&V), Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA), 

Tom De Wit (CD&V) en Annick De Wever (CD&V), raadsleden 

Luc Schroyens, secretaris 

 

Verontschuldigd  Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA) en Ria Maes 

(SP.A), raadsleden 

 
 

De voorzitter opent de zitting om 20:00 uur. 

 

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd na opmerkingen van de 

raadsleden. 

 

 

 

Openbare zitting 

1. Agendapunt:  Retributie op administratieve prestaties 

 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

22/12/2016: Belasting op administratieve prestaties en belasting op 

administratieve stukken werd gestemd op de gemeenteraad. 

 

Feiten en context 

De provincie heeft de bevoegdheid voor het afleveren van reispassen 64 blz 

en reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen 

overgeheveld aan de gemeente. De gemeente zal hierop een gemeentetaks 

heffen waardoor een aanpassing van het huidig reglement vereist is.  

We maken er ineens gebruik van om het reglement op administratieve stukken 

en administratieve prestaties samen te voegen.  

 

Juridische grond 

- Artikel 42 van het gemeentedecreet 

- Omzendbrief BB – 2011/01 van 10 juni 2011  

- Decreet van 30 mei 2008  betreffende de vestiging en de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

 

Advies 

Er is geen advies vereist. 

 

Argumentatie 

Naar analogie met het afleveren van andere documenten op de dienst 

burgerzaken heffen we ook bij de nieuw af te leveren documenten een 

gemeentetaks. 
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Financiële gevolgen 

    

Financiële gevolgen 

voorzien 

4/1/3/11   

 

 

Besluit 

 

18 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 

Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos, 

Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Agnes Salden, Helke Verdick, Cliff 

Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en 

Annick De Wever 

 

De reglementen, belasting op administratieve stukken en belasting op 

administratieve prestaties dd 20 december 2016 worden opgeheven en 

vervangen door onderstaande samengevoegde reglement: 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist: 

Voor een periode die aanvangt op 01.02.2018 en eindigt op 31.12.2019 wordt 

er een retributie geheven op het afleveren van: 

 

Technische Dienst: 

afleveren van een zwart-wit fotokopie (recto) A4 formaat: 0,05 euro vanaf 20 kopies 

A3 formaat : 0,10 euro vanaf 10 kopies 

A2 formaat : 1 euro 

A1 formaat : 2 euro 

A0 formaat : 4 euro 

afleveren van een kleuren fotokopie (recto) A4 formaat: 0,15 euro vanaf 20 kopies 

A3 formaat : 0,30 euro vanaf 10 kopies 

A2 formaat : 2 euro 

A1 formaat : 4 euro 

A0 formaat : 8 euro 

inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden 

door de gemeentelijke diensten en die niet 

louter het laten inzien van, het uitleg geven 

over en een afschrift afleveren van 

bestuursdocumenten betreffen, maar ruim 

opzoekwerk (meer dan 1 uur) en het 

samenstellen van een dossier vereisen 

betreffende specifieke zaken en 

eigendommen  

100 euro 

aanvragen stedenbouwkundige vergunning - 

melding 

15 euro 

aanvragen stedenbouwkundige vergunning – 

eenvoudige dossier samenstelling 

25 euro 

aanvragen verkavelingsvergunning 200 euro 

aanvragen stedenbouwkundige vergunning – 

met een uitgebreide dossiersamenstelling + 

stedenbouwkundig attest: 

• Bestemd voor een eengezinswoning 

• Bestemd voor een meersgezinswoning 

50 euro  

50 euro + 25 euro per wooneenheid 
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Vrijetijdsdienst: 

het ontwerpen van een affiche 100 euro 

aanpassen van een bestaande affiche 25 euro 

 

Burgerzaken: 

Reispas of reisdocument (aflevering volgens 

normale procedure) 

5 euro 

Reispas of reisdocument (aflevering volgens 

spoedprocedure) 

10 euro 

Elektronische ID-kaart voor Belgen en kaarten 

en verblijfsdocumenten afgeleverd aan 

vreemde onderdanen >12 jaar 

(normale procedure) 

 

5 euro 

Elektronische ID-kaart voor Belgen en kaarten 

en verblijfsdocumenten afgeleverd aan 

vreemde onderdanen >12 jaar 

(dringende en zeer dringende procedure) 

20 euro 

Elektronische ID-kaart aan Belgische kinderen 

<12 jaar (normale, dringende en zeer 

dringende procedure) 

0 euro 

Tweede elektronische ID-kaart voor Belgische 

kinderen onder de twaalf jaar, gelijktijdig 

aangevraagd voor kinderen van eenzelfde 

gezin die op hetzelfde adres ingeschreven 

zijn. 

0 euro 

Biometrische kaarten en verblijfsdocumenten 

afgeleverd aan vreemde onderdanen van 

derde landen (normale procedure) 

5 euro 

Biometrische kaarten en verblijfsdocumenten 

afgeleverd aan vreemde onderdanen van 

derde landen (dringende en zeer dringende 

procedure) 

20 euro 

Afgifte van Model A (attest van 

Immatriculatie) 

10 euro 

Identiteitsbewijs voor vreemdelingen 

(kinderen tot <12 jaar) (normale procedure) 

1 euro 

Rijbewijs in bankkaartmodel (aflevering 

volgens normale procedure) 

5 euro 

Rijbewijs in bankkaartmodel (aflevering  

volgens spoedprocedure) 

10 euro 

Afgifte van trouwboekje of boekje van 

wettelijke samenwoning 

25 euro 

Samenstelling van het administratief dossier 

inzake nationaliteit 

30 euro 

 

Overige: 

abonnement op de dagordes van de 

gemeenteraad  

Het abonnement wordt schriftelijk 

aangevraagd bij de gemeentesecretaris. De 

agenda, zoals opgesteld door het 

schepencollege, wordt verzonden op 

dezelfde dag waarop deze aan de 

raadsleden wordt betekend. 

8 euro 
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aanvragen duplicaat van PIN & PUK code 5 euro 

 

Artikel 2 

De retributie wordt geïnd op het ogenblik van de aanvraag van het betrokken 

stuk. Het bewijs van de betaling blijkt uit een afgeleverde kwitantie. 

 

Artikel 3 

Indien het onderzoek van commodo en incommodo, hetwelk nopens 

onderhavige beraadslaging zal ingesteld worden, geen bezwaren oplevert, zal 

deze als definitief aangezien worden. Deze beraadslaging wordt definitief zo 

tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend. 

 

  

2. Agendapunt:  Aankoop perceel Gemeenteplaats Sie B nr 73/R 

 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

• Schattingsverslag van 22 augustus 2017 opgesteld door landmeter Jelle 

Broothaerts. Het perceel Sie B nr 73/R, Gemeenteplaats wordt geschat 

op € 12.700. 

• Brief van 18 december 2017 van de Kerkraad "Sint-Niklaas" waarin 

akkoord wordt gegaan om het vermelde perceel aan de gemeente te 

verkopen tegen de schattingsprijs indien er geen bijkomende kosten 

verbonden zijn aan de verkoopsovereenkomst. 

 

Feiten en context 

Het perceel gelegen Gemeenteplaats, Sie B nr 73/R, is 1.271,7 m² groot. 

Het perceel is gelegen in een Projectzone volgens RUP Het Dorp. 

 

Juridische grond 

gemeentedecreet artikel 42 regelt de bevoegdheden van de 

gemeenteraad 

 

Financiële gevolgen 

Financiële gevolgen 

voorzien 

7/1/2/1 € 12.700 + 

kosten 

 

 

 

Besluit 

 

18 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 

Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos, 

Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Agnes Salden, Helke Verdick, Cliff 

Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en 

Annick De Wever 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist om akkoord te gaan met de aankoop van het 

perceel gelegen Gemeenteplaats, Sie B nr 73/R voor een bedrag van € 12.700 

(+ kosten). 

 

Artikel 2 

Het schepencollege wordt gemachtigd om de aankoopprocedure uit te 

voeren. 
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Artikel 3 

Notaris Hilde Hellemans wordt aangesteld om de aankoop af te handelen. 

 

  

3. Agendapunt:  Aanpassen verkeersreglement Depotstraat 

 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

• Gemeenteraadsbesluit van 16 juni en 24 november 1994 waarbij het 

verkeersreglement van de Depotstraat wordt goedgekeurd 

• Gemeenteraadsbesluit van 18 september 2013 waarbij het 

verkeersreglement in de Depotstraat wordt aangepast (verkeersbord 

doodlopende straat) 

 

Feiten en context 

In de Depotstraat is er een probleem met parkeren. Auto's die buiten de 

voorziene parkeervakken worden geplaatst hinderen de andere 

weggebruikers en de bewoners bij in- en uitrijden van hun garage. 

 

 

Juridische grond 

•KB van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer 

•KB van 1 december 1975 houdende reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 

•Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 bepaalt de minimumafmetingen van 

plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens 

•Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 regelt de aanvullende 

verkeersreglementen en de plaatsing van verkeerstekens 

•Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens 

•Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 

aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens 

•Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke 

aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer 

•Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 

•Gemeentedecreet van 15 juli 2005 

 

 

Argumentatie 

In de Depotstraat wordt een parkeerverbod ingevoerd aan de oneven zijde 

van de poort van het abdijpark tot de ingang van huisnummer 1 en aan de 

even zijde van het kruispunt met de St. Bernardsesteenweg tot huisnummer 2 

en van het kruispunt met de Kruishoevewijk tot huisnummer 26. De 

verkeersborden E1, voorzien van een onderbord  worden geplaatst.  

 

 

Besluit 

 

18 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 

Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Anthony Abbeloos, 

Francois Boddaert, Walter Van den Bogaert, Agnes Salden, Helke Verdick, Cliff 

Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita Goossens, Tom De Wit en 

Annick De Wever 
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Artikel 1 

De gemeenteraad beslist alle voorgaande beslissingen van de gemeenteraad 

met betrekking tot het aanvullend reglement op het verkeer in de Depotstraat 

op te heffen en te vervangen door volgende bepalingen : 

 

Artikel 2 

In de Depotstraat wordt een parkeerverbod ingevoerd aan de oneven zijde 

van de poort van het abdijpark tot de ingang van huisnummer 1 en aan de 

even zijde van het kruispunt met de St. Bernardsesteenweg tot huisnummer 2 

en van het kruispunt met de Kruishoevewijk tot huisnummer 26. De 

verkeersborden E1, voorzien van een onderbord  worden geplaatst.  

 

 Werd uitgesteld naar een andere zitting. 

 

RONDVRAAG 

5. Vraag N-VA - onderwijs 

 

TOELICHTING 

Het onderwijs staat steeds meer voor complexe uitdagingen. Heterogene 

groepen, M decreet, taalproblematiek enz. 

 

Vandaar dat de professionaliseringsbehoeften van het personeel groeien. 

Professionalisering is tot nog toe al te vaak vrijblijvend een zaak van de eigen 

aspiraties van het personeelslid. Zich blijven professionaliseren is nochtans een 

kerntaak van elke leerkracht.  

 

In het gemeentelijk basisonderwijs is dat niet anders. 

Vandaar hadden wij graag enkele cijfers: 

 

 

1. Hoeveel actieve leerkrachten telt het gemeentelijk basisonderwijs dit 

schooljaar? 

2. Hoeveel leerkrachten van het totaal actieve leerkrachten hebben de 

laatste 5 jaar opleiding gevolgd tijdens hun loopbaan? 

3. Hoeveel opleidingsdagen telt het totaal van wat alle actieve 

leerkrachten gevolgd hebben in de laatste 5 jaar? 

 

Verder graag wat duiding:  
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Schepen Vingerhoets verwees naar het mondeling doorgeven van 

opleidingsinformatie aan collega’s. Gebeurt dit systematisch en op welke 

wijze?  

 

Dank u voor de informatie. 

Antwoord wordt gegeven door Levi Wastyn 

 
 

 

 

De voorzitter sluit de zitting om 20:30uur. 

 

 

Namens de gemeenteraad 

 

 

 

 

 

Luc Schroyens 

secretaris 

Luc Bouckaert 

burgemeester-voorzitter 

 


