
 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Mededelingen 

          

           

AGENDA MET TOELICHTING 
GEMEENTERAAD 

28.2.2022 

 

- BI/AR 019000 /2410000: vervanging servers en storage € 108.330,45 
(via raamcontract stad Brugge) 

- BI/AR 075200/2400000: plaatsing noodstops op takels Lodejo € 718,26 
- BI/AR 031000 /2210007: startnota-projectnota Hoekstraat € 2.377,35 

(meerwerk-ereloon 3) 
- BI/AR 073900/2670000: kunstwerk Eik Zeveneken (voorschot) € 6.360,00 
- BI/AR 070500/2400000: hoezen voor stoelkarren Uyttenhove € 2.884,64 
 
 
Stavaza PFOS-vervuiling school en buurt brandweerkazerne dorp Lochristi op vraag van onze fractie! 
 
Kunstwerk Eik Zeveneken: voorschot al zo duur! Voor onze fractie zal dit altijd een wrang kunstwerk 
blijven- een niet zo fraai verhaal in de geschiedenis van Zeveneken dorp- onze vertegenwoordigers op de 
cultuurraad zijn tot nu toe helemaal niet ingelicht en hebben tot nu toe geen kennis van wat het 
kunstwerk zal worden. 

         

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 

2. Visumrapportering 2021. Kennisname 

Conform artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur rapporteert de financieel directeur in volle 

onafhankelijkheid eenmaal per jaar aan de gemeenteraad over de uitvoering van haar taak van 

voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen 

(voorafgaand visum). 

 
OPENBARE WERKEN - WEGEN 

3. Raamcontract asfalteringswerken dienstjaar 2022 (verlengbaar tot dienstjaar 2025) 

In het kader van de opdracht “Raamcontract asfalteringswerken (dienstjaar 2022, verlengbaar tot 

dienstjaar2025)” werd een bestek opgesteld door de technische dienst waarbij de gemeente optreedt 

als een aankoopcentrale voor de nutsmaatschappijen. De uitgave voor deze opdracht wordt jaarlijks 

geraamd op 140.000 euro, excl. btw; de jaarlijks geraamde maximale waarde bedraagt 180.000,00 

euro, excl. btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

Deelopdrachten waarvan het geraamde bedrag hoger zijn dan 15.000,00 euro, excl. btw. zullen, 

voorafgaand aan het toewijzen door het college, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

Aan de raad wordt gevraagd het raamcontract principieel goed te keuren en de opdracht te gunnen 



via de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

 

akkoord 

 
OPENBARE WERKEN - VARIA 

4. Riopact takenpakket 2022. Goedkeuring 

Het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van het afvalwater vereist een verdere uitbouw, 

onderhoud en beheer van de gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en de gemeentelijke 



rioleringsnetten. Deze opdracht vereist financiële, administratieve en technische inspanningen van de 

gemeente, die best kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met een ervaren en gespecialiseerd 

bedrijf. De Watergroep, die ook de waterdistributie verzorgt op een deel van het grondgebied van 

Lochristi, biedt een specifiek dienstenpakket aan dat ontwikkeld is voor de uitbouw en het beheer van 

het gemeentelijk rioleringsnet. 

Op 28 april 2008 keurde de raad de samenwerkingsovereenkomst met de VMW (RioAct) voor de 

uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel goed. De kostprijs voor het 

dienstenpakket 2022 wordt geraamd op 368.425,00 euro, excl. btw (btw recupereerbaar). 

Aan de raad wordt gevraagd het dienstenpakket 2022 goed te keuren. 
 
akkoord 

 

RUIMTELIJKE ORDENING - OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN WEIGERINGEN 

5. Goedkeuring rooilijn V0191/2 (verkaveling Kapelstraat) 

Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door Meet- en Expertiseburo Arpenta voor het 

wijzigen van de perceelsgrens en het uitbreiden van de verkaveling met een extra lot in de Kapelstraat 

65. Het verkavelingsplan voorziet een overdracht van grond naar het openbaar domein (102m²). 

Zoals voorzien door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gevraagd worden dat een 

ontwikkelaar de zone tussen het openbaar domein en de rooilijn kosteloos afstaat aan de gemeente. 

De nieuwe rooilijn moet goedgekeurd worden alvorens het college een vergunning kan verlenen voor 

de aangevraagde werken. Gedurende de periode van het openbaar onderzoek, uitgeschreven van 7 

oktober 2021 tot en met 5 november 2021, werden enkele bezwaarschriften ingediend. 

Aan de raad wordt gevraagd de rooilijn goed te keuren. 
 
akkoord 

 

MILIEU - NATUUR & GROEN 

6. Overname plantrecht op openbaar domein (Brandstraat). Principebeslissing en goedkeuring 

overeenkomst 

Op 25 februari 2020 werd een omgevingsvergunning verleend voor het vellen van 22 bomen op het 

openbaar domein langs de Brandstraat. Als voorwaarde werd opgenomen dat er een heraanplant 

moet worden uitgevoerd. 

De gemeente is bereid om de verplichting tot heraanplant op het openbaar domein op zich te nemen, 

mits kosteloze overdracht van het plantrecht aan de gemeente. Door de overname van het plantrecht 

kan de gemeente zelf bepalen welke boomsoort aangeplant zal worden. De eigenaars gaan akkoord 

met de kosteloze overdracht van het plantrecht aan de gemeente. 

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de gratis overname van het plantrecht en 

de overeenkomst goed te keuren. 

 

akkoord 

 

7. Overname plantrecht op openbaar domein (Koedreef). Principebeslissing en goedkeuring 

overeenkomst 

Op 8 januari 2021 werd een omgevingsvergunning verleend voor het vellen van 18 bomen (populieren) 

op het openbaar domein langs de Koedreef. Als voorwaarde werd opgenomen dat er een heraanplant 

moet worden uitgevoerd. 

De gemeente is bereid om de verplichting tot heraanplant op het openbaar domein op zich te nemen, 

mits kosteloze overdracht van het plantrecht aan de gemeente. Door de overname van het plantrecht 

kan de gemeente zelf bepalen welke boomsoort aangeplant zal worden. De eigenaars gaan akkoord 



met de kosteloze overdracht van het plantrecht aan de gemeente. Aan de raad wordt gevraagd 

principieel akkoord te gaan met de gratis overname van het plantrecht en de overeenkomst goed te 

keuren. 

 

akkoord 

 

8. Subsidiereglement kleine landschapselementen. Vaststelling 

Op 20 december 2010 stelde de raad het subsidiereglement kleine landschapselementen vast. Op 30 

maart 2015 keurde de raad de ondertekening van het Burgemeestersconvenant (Convenant of 

Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt van 20% tegen 2020 goed en op 27 april 2020 

werd de ondertekening van het nieuwe Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een 

CO2-reductie nagestreefd wordt van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050 goed gekeurd. 

Vervolgens keurde de raad op 30 augustus 2021 de ondertekening van het Lokaal Energie- en 

Klimaatpact goed. 

Om de biodiversiteit in de gemeente te stimuleren, wordt het bestaande reglement uitgebreid met 

subsidiemogelijkheden voor de aanplant van streekeigen hagen en hoogstammige bomen in alle 

gebieden en de aanleg van akkerranden en fruitboomgaarden. De gemeentelijke milieuadviesraad gaf 

op 13 januari 2022 een gunstig advies. 

Deze subsidie bedraagt voor: 

- De aanplant van heggen en hagen: 0,50 €/lm 

- De aanplant van houtkant en houtwal: 5,00 €/10 m² 

- Het onderhoud van houtkant en houtwal: 5,00 €/10 m² 

- De aanplant van knotbomen: 12,50 €/aangeplante boom 

- Het onderhoud van knotbomen: 12,50 €/onderhouden boom/5jaar 

- De aanleg van een poel: 25-50 m² 50,00 euro/poel 

51-100 75,00 euro/poel 

101-150 m² 100,00 euro/poel 

- Het onderhoud van een poel: 50,00 euro/poel 

- De aanleg en het onderhoud van een bloemenstrook: 

meerjarige bloemenstrook: 2.000,00 euro/ha/jaar gedurende 3 jaar 

éénjarige bloemenstrook: 1.800,00 euro/ha 

burenpremie: 200,00 euro/jaar 

zichtbaarheidspremie: 100,00 euro/jaar 

- De aanplant van hoekbomen, schaduwbomen, solitaire bomen, bomenrijen en 

fruitboomgaarden: 12,50 euro/boom 

Aan de raad wordt gevraagd het subsidiereglement kleine landschapselementen vast te stellen. 
  
We stellen vast dat dit bedragen zijn die stimulerender werken om knotbomen aan te planten en te 
onderhouden dan voorheen. Idem voor de bloemenstroken.  
 

9. Subsidiereglement groendaken. Vaststelling 

Op 30 maart 2015 keurde de raad de ondertekening van het Burgemeestersconvenant (Convenant of 

Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt van 20% tegen 2020 goed. Op 30 november 2015 

stelde de raad het subsidiereglement voor de aanleg van groendaken vast en op 27 april werd de 

ondertekening van het nieuwe Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2- 

reductie nagestreefd wordt van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050 door de raag 

goedgekeurd. 

Na gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad op 13 januari 2022 wordt voorgesteld om 

binnen de kredieten van het uitvoerbare budget volgende subsidie te verlenen voor de aanleg van een 

groendak: 

- Voor de vrijwillige aanleg van een groendak: maximum 20,00 euro per m² groendak 



- Voor de verplichte aanleg van een groendak: maximum 5,00 euro per m² groendak 



- Voor het uitvoeren van een stabiliteitsonderzoek ifv het groendak: maximum 250,00 euro 

Aan de raad wordt gevraagd het subsidiereglement groendaken vast te stellen. 

 

We stellen vast. 

        Al blijft het een beetje vreemd om wat verplicht is toch nog te subsidiëren staan we ook achter de 

subsidie voor zowel verplichte als vrijwillige aanleg van groendaken.  

In een evaluatie zal verder moeten bekeken worden hoe deze aanvragen verlopen en of er moet 

bijgestuurd worden. 

 
MILIEU - DUURZAAM BELEID 

10. Subsidiereglement geveltuinen. Vaststelling 

Op 29 november 2010 keurde de raad het subsidiereglement voor de aanleg van gevelbeplanting goed. 

Op 30 maart 2015 werd de ondertekening van het Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) 

goedgekeurd waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt van 20% tegen 2020 en op 27 april 2020 

(werd de ondertekening van het nieuwe Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) 

goedgekeurd waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit 

tegen 2050. Verder keurde de raad op 30 augustus 2021 de ondertekening goed van het Lokaal 

Energie- en Klimaatpact. 

Met de ondertekening van het nieuwe Burgemeestersconvenant engageerde de gemeente zich om 

een klimaatadaptatieplan op te maken. Eén van de acties binnen dit plan is het uitwerken van een 

gedegen subsidieaanbod voor o.a. geveltuinen. Door het ondertekenen van het Lokaal Energie- en 

Klimaatpact engageert de gemeente zich onder meer om binnen ‘werf 1: vergroening’, een halve meter 

extra haag of geveltuinbeplanting per inwoner te realiseren tegen 2030. Geveltuinen bieden diverse 

voordelen: 

• brengen natuur in bebouwde omgevingen 

• dragen bij tot meer biodiversiteit 

• het extra groen bevordert een goede gezondheid van omwonenden 

• de planten maken zuurstof aan en filteren fijn stof 

• ze zorgen voor verkoeling, waardoor hittestress beperkt blijft. 

De gemeentelijke milieuadviesraad gaf op 13 januari 2022 een positief advies. 

Aan de raad wordt gevraagd het subsidiereglement geveltuinen vast te stellen. 

 

We stellen vast 

11. Subsidiereglement fijnstoffilter houtkachels en -haarden. Vaststelling 

Op 30 maart 2015 keurde de raad de ondertekening van het Burgemeestersconvenant (Convenant of 

Mayors) goed waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt van 20% tegen 2020 en op 27 april 2020 

werd de ondertekening van het nieuwe Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) goed 

gekeurd waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 

2050. 

De emissiecijfers van de VMM tonen aan dat de huishoudelijke houtverwarming een belangrijke 

bijdrage levert aan de uitstoot van luchtverontreinigende polluenten: 36% aan fijn stof (PM10) en 27% 

aan dioxines, hetgeen tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt in het stookseizoen. De 

elektrofilter (aan de hand van elektrostatische precipitatie of ESP) is binnen Europa een veel gebruikte 

en commercieel beschikbare end-of-pip technologie, die effectief is in het capteren van fijn stof, maar 

minder voor de andere polluenten. 

Binnen de kredieten van het uitvoerbare budget wordt voorgesteld een subsidie te verlenen voor het 

plaatsen van een fijnstoffilter bij het rookkanaal van een bestaande woning. De subsidie bedraagt 25% 

van de factuurprijs, met een maximum van 500,00 euro. De milieuadviesraad gaf reeds op 13 januari 

2022 een gunstig advies. 



Aan de raad wordt gevraagd het subsidiereglement voor de fijnstoffilter voor houtkachels en -haarden 

vast te stellen. 

 

 

We stellen vast



12. Subsidiereglement herbruikbaar incontinentiemateriaal. Vaststelling 

Op 25 juni 2018 stelde de raad het subsidiereglement voor het gebruik van herbruikbare luiers en 

incontinentiemateriaal vast en op 20 december 2021 keurde de raad het tijdelijk opheffen van de 

subsidiereglementen in aanloop naar de herziening van de subsidiereglementen goed. 

In het huidige subsidiereglement staan enkele formuleringen die verwarrend kunnen zijn voor de 

aanvrager en de termijnen binnen het huidige subsidiereglement zijn niet in dezelfde lijn met de 

andere subsidies. 

Er wordt voorgesteld een subsidie te verlenen voor de helft van de factuurprijs, met een maximum van 

125,00 euro. De gemeentelijke milieuadviesraad gaf op 13 januari 2022 een gunstig advies. 

Aan de raad wordt gevraagd het subsidiereglement herbruikbaar incontinentiemateriaal vast te stellen. 

 

We stellen vast 

 

13. Subsidiereglement hemelwaterinstallatie. Vaststelling 

Op 23 april 2012 stelde de raad het subsidiereglement voor de aanleg hemelwaterinstallaties en 

infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen vast en op 27 april 2020 keurde de raad de 

ondertekening van het nieuwe Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) waarbij een 

klimaatadaptatieplan wordt opgemaakt goed. 

Omdat het vroegere reglement voorbijgestreefde formuleringen en verwijzingen bevatte en te 

onduidelijk was voor aanvragers en omdat het stimuleren van de opvang en het gebruik van 

hemelwater een belangrijke actie in het klimaatadaptatieplan is, is dit subsidiereglement herschreven. 

De gemeentelijke milieuadviesraad gaf op 13 januari 2022 een gunstig advies. De subsidie bedraagt 

500,00 euro. 

Aan de raad wordt gevraagd het subsidiereglement hemelwaterinstallatie vast te stellen. 
 
We stellen vast 

 
 

14. Subsidiereglement herbruikbare luiers. Vaststelling 

Op 25 juni 2018 stelde de raad het subsidiereglement voor het gebruik van herbruikbare luiers en 

incontinentiemateriaal vast. 

Omdat in het huidige subsidiereglement enkele formuleringen staan die verwarrend kunnen zijn voor 

de aanvrager en de termijnen binnen het huidige subsidiereglement niet in dezelfde lijn zijn met de 

andere subsidies wordt het subsidiereglement aangepast. De gemeentelijke milieuadviesraad gaf op 

13 januari 2022 een gunstig advies. 

De voorgestelde subsidie bedraagt de helft van de factuurprijs, met een maximum van 125,00 euro. 

Aan de raad wordt gevraagd het subsidiereglement herbruikbare luiers vast te stellen. 

 

We stellen vast 

 

15. Subsidiereglement infiltratievoorzieningen. Vaststelling 

Op 23 april 2012 stelde de raad het subsidiereglement voor de aanleg hemelwaterinstallaties en 

infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen vast en op 27 april 2020 keurde de raad de 

ondertekening van het nieuwe Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) waarbij een 

klimaatadaptatieplan wordt opgemaakt goed. Omdat het vroegere reglement voorbijgestreefde 

formuleringen en verwijzingen bevatte en te onduidelijk was voor aanvragers en omdat het zoveel 

mogelijk op eigen perceel houden van hemelwater door onder andere infiltratie in de bodem een 

belangrijke actie is in het klimaatadaptatieplan, is dit subsidiereglement herschreven. 

De gemeentelijke milieuadviesraad gaf op 13 januari 2022 een gunstig advies. De subsidie bedraagt 

500,00 euro. 



Aan de raad wordt gevraagd het subsidiereglement infiltratievoorzieningen vast te stellen  

 

We stellen vast 

 

 
 
 

16. Subsidiereglement lage-energiewoningen. Vaststelling 

Op 30 maart 2015 keurde de raad de ondertekening van het Burgemeestersconvenant (Convenant of 

Mayors) waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt van 20% tegen 2020 goed. Op 27 maart 2017 

stelde de raad het subsidiereglement lage-energiewoningen vast. Vervolgens keurde de raad op 27 

april 2020 de ondertekening van het nieuwe Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) waarbij 

een CO2-reductie nagestreefd wordt van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050 goed en werd 

op 30 augustus 2021 de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact goedgekeurd. 

Volgens het vorige subsidiereglement, waarbij de subsidiepot verdeeld werd onder het aantal 

aanvragen van het desbetreffende subsidiejaar, focusten sommige aanvragers op het maximale 

subsidiebedrag en waren ze verrast wanneer dit bedrag aanzienlijk lager bleek te zijn. 

Om de beoogde CO2-reductie van het nieuwe Burgemeestersconvenant te behalen is het belangrijk 

om uiterst energiezuinige nieuwbouw- en vernieuwbouwwoningen te stimuleren en werd het 

subsidiereglement herschreven. 

De gemeentelijke milieuadviesraad gaf op 13 januari 2022 een gunstig advies. De subsidie bedraagt 

1.500,00 euro per adres. 

Aan de raad wordt gevraagd het subsidiereglement lage-energiewoningen vast te stellen.  
 
We stellen vast 
 
 

 
 

17. Subsidiereglement ontharden en vergroenen particuliere voortuinen. Vaststelling 

Op 30 maart 2015 keurde de raad de ondertekening van het Burgemeestersconvenant (Convenant of 

Mayors) waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt van 20% tegen 2020 goed en op 29 mei 2019 

stelde de raad het subsidiereglement voor het ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen 

vast. Vervolgens keurde de raad op 27 april 2020 de ondertekening van het nieuwe 

Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) goed waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt 

van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050, en op 30 augustus 2021 keurde de raad de 

ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed. 

Uit een interne evaluatie bleek dat het vorige subsidiereglement weinig werd benut. Een mogelijke 

oorzaak hiervan is dat het subsidiebedrag te laag was. Naast de voortuin ligt ook bij opritten een groot 

potentieel om te ontharden en net de ontharding is één van de doelstellingen van het klimaatpact en 

het klimaatadaptatieplan. Door verharding in te ruilen voor groen zorgen we ervoor dat: 

• bij overvloedige neerslag het water de mogelijkheid heeft om in de bodem te sijpelen 

• de kans op hittestress afneemt, want planten hebben een koelend effect vanwege de 

schaduw die ze creëren en de evapotranspiratie 

• de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente verlaagt 

• de biodiversiteit verhoogt 

• het uitzicht van straten esthetischer wordt 

• het geluid van verkeer gedempt wordt 

De gemeentelijke milieuadviesraad gaf op 13 januari 2022 een gunstig advies op het herschreven 

subsidiereglement. 

De subsidie bedraagt: 

- voor gazon ter vervanging van een verharding: 10,00 euro/m² 



- voor beplanting ter vervanging van een verharding: 15,00 euro/m² 

- maximum 750,00 euro 

Aan de raad wordt gevraagd het subsidiereglement ontharden en vergroenen particuliere voortuinen 

vast te stellen.  

 

We stellen vast 

 

 



18. Subsidiereglement zonneboiler. Vaststelling 

De raad stelde op 26 januari 2015 het subsidiereglement zonne-installaties voor de opwekking van 

warmte in bestaande gebouwen vast. Op 30 maart 2015 keurde de raad de ondertekening van het 

Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt van 20% 

tegen 2020 goed. Op 27 maart 2017 stelde de raad het subsidiereglement lage-energiewoningen vast. 

Vervolgens keurde de raad op 27 april 2020 de ondertekening van het nieuwe 

Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) goed waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt 

van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050, en werd op 30 augustus 2021 de ondertekening 

van het Lokaal Energie- en Klimaatpact goedgekeurd. 

Bij het vorige subsidiereglement, waarbij de subsidiepot verdeeld werd onder het aantal aanvragen 

van het desbetreffende subsidiejaar, focusten sommige aanvragers op het maximale subsidiebedrag 

en waren ze verrast wanneer dit bedrag aanzienlijk lager bleek te zijn. 

Om de beoogde CO2-reductie van het nieuwe Burgemeestersconvenant te behalen is het belangrijk 

om energiezuinige ingrepen bij gebouwen te stimuleren en werd het subsidiereglement herschreven. 

De gemeentelijke milieuadviesraad gaf op 13 januari 2022 een gunstig advies. 

De subsidie bedraagt 15% op de kostprijs (inclusief plaatsing en btw), met een maximum van 500,00 

euro per adres. 

Aan de raad wordt gevraagd het subsidiereglement zonneboiler vast te stellen.  
 
We stellen vast. 
Kan er in de toekomst ook nagedacht worden over subsidie voor warmtepompen? 
 
 

 
 

19. Subsidiereglement Groene Avontuurlijke Speelplaats. Definitieve opheffing 

De raad stelde op 25 november 2019 (9e punt) het subsidiereglement GRoene en Avontuurlijke 

Speelplaats voor scholen vast. Uit een interne evaluatie blijkt dat dergelijke subsidie nooit werd 

aangevraagd en dat gemeentelijke basisscholen geen gebruik konden maken van dit reglement. De 

meeste niet-gemeentelijke scholen hebben intussen hun speelplaats heraangelegd en geen 

subsidieaanvraag ingediend en/of beslist om de voorwaarden van het subsidiereglement niet te volgen 

waardoor het behouden van deze subsidie geen nut meer heeft. Er zullen alternatieve stimuli gezocht 

worden om scholen aan te zetten tot de ontharding en vergroening van hun speelplaats. 

De gemeentelijke milieuadviesraad gaf op 13 januari 2022 een gunstig advies. 

Aan de raad wordt voorgesteld het subsidiereglement GRoene en Avontuurlijke Speelplaats voor 

scholen definitief op te heffen.  

 

Hier gaan we niet mee akkoord. 

 

In het klimaatadaptatieplan van Lochristi   in het luik “groen op school” p32-33 staat de analyse 

beschreven van groen op school  op basis van de groenkaart van ANB. Een analyse die dateert van 

2018 dus idd wel enkele jaren geleden maar naar onze mening is er nog niet veel veranderd. Er blijkt 

dat voor de vergroening van schoolterreinen dringend een inhaalbeweging nodig is en nog veel 

potentieel is voor meer groen. Er is ook heel weinig  tot geen hoogstammig groen. 

 

Het argument dat gebruikt wordt  om dit te ontheffen is dat er veel  administratief werk in kruipt  om 

het dossier op te stellen en dat dit ontradend werkt voor scholen. 

 

Hier zou de gemeente een ontzorgende en  ondersteunende rol kunnen en moeten in spelen. Het is 

een  aandachtspunt, een te plannen actiepunt in de doelstelling van klimaatadaptatie vinden wij en we 

hopen dat de gemeente dit niet zomaar aan de kant zet en verder actie onderneemt hierin, in dialoog 

met de scholen. 



Laat ons ook het educatieve en sensibiliserende aspect hierin niet vergeten. 

Het betrekken van leerlingen ( die vragende partij zijn voor groene en avontuurlijke speelplaatsen!!!)  

en de ouders van de school (via een oudercomité of een werkgroep groene speelruimte!!!) kan een 

heel fijne dynamiek geven om hier echt werk van te maken! 

Dus wij vragen om dit alsnog te herbekijken en niet af te schaffen.  

 

 

 
PERSONEELSZAKEN 

20. Gemeentepersoneel. Aanpassing rechtspositieregeling 

De huidige selectieprocedures tonen aan dat kandidaten dreigen af te haken omwille van het salaris. 

De hoogte van het salaris wordt enerzijds bepaald door de inschaling van een functie in een bepaald 

niveau, anderzijds speelt de overname van werkervaring bij een vorige werkgever ook een 

belangrijke rol. Het gaat hier over de overname van werkervaring van een vorige werkgever 

(overheid en/of privé of als zelfstandige) voor het bepalen van de geldelijke en schaalanciënniteit. 

Op heden wordt in de RPR bepaald dat de overname van werkervaring van een privé-werkgever of 

als zelfstandige kan voor maximum 6 jaar of maximum 12 jaar indien het gaat over een 

knelpuntberoep voor wat betreft de geldelijke anciënniteit en er helemaal geen overname is van 

deze werkervaring voor wat betreft de schaalanciënniteit. 

Bijgevolg wordt voorgesteld om een wijziging in de RPR te voorzien. 

 

Punt wordt verdaagd naar een volgende gemeenteraad. 

Er wordt een infomoment georganiseerd vooraf. 
 
 



ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 

21. Toekenning nieuwe straatnaam (verkaveling Toleindestraat). Voorlopige aanvaarding 

Op 7 mei 2021 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning afgeleverd voor 

het verkavelen van bouwgronden   te   Beervelde,   tussen   Toleindestraat   en   Heistraat. Aangezien 

hierbij een nieuwe weg wordt aangelegd, dient deze een straatnaam te krijgen. 

Het voorstel van de cultuurraad (Biezenhof) wordt voor voorlopige aanvaarding aan de gemeenteraad 

voorgelegd. Na deze voorlopige aanvaarding wordt er een openbaar onderzoek gevoerd van 30 dagen 

en wordt het advies van de cultuurraad gevraagd. Na deze periode kan het voorstel definitief 

goedgekeurd worden door de gemeenteraad. 

 

akkoord 

22. Marktconsultatie voor een financiering. Principebeslissing en goedkeuring 

opdrachtdocumenten 

In het meerjarenplan is een financiering van 4 mio euro opgenomen voor het jaar 2022. 

Aan de raad wordt voorgesteld om in de volgende aanpassing van het meerjarenplan bijkomend 0,75 

mio financiering in te schrijven, en een marktconsultatie te doen voor een financiering van 4,75 mio 

euro, met een looptijd van 15 jaar. 

De opdrachtdocumenten voor deze financiering worden tevens ter goedkeuring voorgelegd aan de 

raad. 

 

akkoord 

23. Interlokale vereniging "Covid Scheldekracht". Verlenging duurtijd 

Op 22 februari 2021 besliste de gemeenteraad toe te treden tot de interlokale vereniging ‘Covid 

Scheldekracht’, en werd de overeenkomst met statutaire draagkracht goedgekeurd. Deze ILV werd 

opgericht om de vele uitdagingen rond de afstemming over Covid-gerelateerde thema’s met de 

andere lokale besturen en de zorg- en welzijnsactoren binnen de Eerstelijnszone Scheldekracht 

sneller en vlotter aan te pakken. 

In het voorbije jaar hebben de 8 lokale besturen binnen de Eerstelijnszone intensief samengewerkt. 

De ILV had een initiële duurtijd van één jaar. 

Aangezien de Covid-pandemie nog steeds aan de gang is en enkele activiteiten en projecten 

(waaronder de vaccinatiecampagne) nog steeds lopende zijn, wordt voorgesteld om de 

samenwerking met één jaar te verlengen. 

 

akkoord 

24. Goedkeuring notulen van 31 januari 2022 

25. Toegevoegde punten 

26. Vraagstelling door de raadsleden 
 
 
 
 

GEHEIME ZITTING 

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 

27. Aanstelling bijkomende intergemeentelijke GAS-vaststeller 



De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties geeft de 
gemeenteraad de bevoegdheid om personeelsleden van intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden aan te stellen, die inbreuken kunnen vaststellen die uitsluitend het 
voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties. 



Naar aanleiding van een brief van IDM met een verzoek tot aanstelling van een nieuwe gemeentelijke 
GAS-vaststeller (in opvolging van een eerder aangestelde vaststeller) is een gemeenteraadsbesluit 
vereist. 

 
28. Aanstelling van gewestelijke GAS-vaststellers (handhavingsproject OVAM) 

In het kader van een project van OVAM om 30 extra handhavers aan te stellen die zich focussen op 

georganiseerde controles op zwerfvuil, besliste de Raad van Bestuur van IDM om de coördinatie van 

dit handhavingsproject op zich te nemen, en vraagt IDM aan de gemeenten om een aantal 

medewerkers van OVAM, die de noodzakelijke opleiding gevolgd hebben, aan te stellen als 

gewestelijk vaststeller van afvalgerelateerde GAS-sancties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
algemeen directeur voorzitter 

Marianne Morant Hilde Baele 
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