TOELICHTENDE NOTA VAN DE GEMEENTERAAD van 29 JANUARI 2018
Goedkeuri ng van het verslag van de vorige vergadering

1.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.

Besluit:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Open baar
Delaere Ivan, Burge mee ster-voorzitter
Algemeen bel eid

2.

Advies tot plaatsing en gebruik van verplaatsbare vaste bewakingscamera's en
overeenkomst databeheer voor vaste verplaatsbare camera's tussen de gemeente Pittem,
de politiezone regio Tielt en IVIO

Regelgeving
 het gemeentedecreet
 de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's en latere wijzigingen
 het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt
 het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik
van bewakingscamera's
 het koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot aanwijzing van de categorieën van personen die
bevoegd zijn om in realtime de beelden te bekijken van de bewakingscamera's die in nietbesloten plaatsen geïnstalleerd zijn, en tot bepaling van de voorwaarden waaraan deze
personen moeten voldoen
Context en argumentatie
Volgens artikel 5 van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's moet de gemeenteraad advies verlenen wanneer men een bewakingscamera
met het oog op bewaking en toezicht in een niet-besloten plaats wenst te plaatsen en gebruiken. In
het licht van preventie en opsporing van zwerfvuil investeerde IVIO in een verplaatsbaar
camerasysteem dat kan ingezet worden op bepaalde gevoelige punten binnen de gemeente Pittem.
Deze camera zal onder andere afwisselend worden ingezet op volgende glasbolsites: Broeders
Maristen, Fonteinestraat, Industrielaan, Kokerstraat, Notaris Loridanstraat, Sint Germanusstraat en
Tuinwijk. IVIO treedt op als verwerker van de beelden en zal instaan voor:
 het plaatsen van de camera's en bijhorende pictogrammen in de nabijheid van de
bewakingscamera
 het bekijken van de beelden a posteriori
 het opstarten van een GAS-dossier waar mogelijk of het overmaken van de beelden aan de
lokale politie indien nodig
De afspraken hieromtrent tussen de gemeente Pittem, lokale politie en IVIO worden verankerd in
een overeenkomst databeheer voor vaste verplaatsbare camera's.

1 / 11

De beelden worden ter plaatse genomen en retro-actief bekeken door IVIO. De beelden worden
bewaard voor een termijn van één maand. Indien de beelden bijdrage leveren tot het bewijzen van
een misdrijf of van schade of tot het identificeren van een dader, een ordeverstoorder, een getuige
of een slachtoffer worden ze overgemaakt aan de lokale politie.
Aan de hand van de adviezen van de gemeenteraad en de korpschef zal IVIO als verwerker van de
beelden de overeenkomst databeheer voor verplaatsbare vaste camera's vervolledigen.
IVIO, de aanvrager, houdt rekening met alle verplichtingen opgenomen in de wet van 21 maart 2007
tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.
De zonechef van de politiezone regio Tielt verleende gunstig advies op 9 januari 2018.
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het gunstig advies van 9 januari 2018 van de zonechef politiezone
regio Tielt omtrent de plaatsing van tijdelijke camera's voor de bewaking van
glasbolsites/recyclagepark in Pittem en Egem.
Artikel 2
De gemeenteraad verleent een positief advies om tot plaatsing en gebruik van de voorgestelde
bewakingscamera's over te gaan op de locaties:
 Broeders Maristen,
 Fonteinestraat,
 Industrielaan,
 Kokerstraat,
 Notaris Loridanstraat,
 Sint Germanusstraat,
 Tuinwijk
Artikel 3
De gemeenteraad keurt de overeenkomst 'databeheer voor vaste verplaatsbare camera's' met de
afvalintercommunale IVIO en met de lokale politie regio Tielt, zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd,
goed.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.
Artikel 5
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de politiezone regio Tielt en IVIO.
Artikel 6
IVIO moet instaan voor het meedelen van de beslissing aan de Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer en dit uiterlijk de dag vóór de camera in Pittem in gebruik wordt
genomen.
3.

Aanpak samenwerkingsverbanden in regio Midden West-Vlaanderen

Aanleiding
Onder impuls van het Midwestoverleg en andere regionale partners, is de samenwerking in de regio
Midden-West-Vlaanderen sinds de oprichting van de Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest
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(2012), sterk toegenomen. De besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen zijn samen met WVI
partners in deze ILV Associatie Midwest.
Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen structureel te
ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van intergemeentelijk personeel, delen
van expertise, voeren van regionale projecten en gezamenlijke aankopen. Uit de gevoerde
samenwerking blijkt dat de regio nood heeft aan een structuur met rechtspersoonlijkheid. Daarnaast
is het een ambitie van de besturen om de vele samenwerkingsverbanden die er zijn in de regio aan te
pakken.
Regelgeving
het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001;
het gemeentedecreet;
het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Context en argumentatie
Op 21 december2015 heeft de gemeenteraad de nota ‘samen sterke besturen maken’ goedgekeurd.
Hierbij werd een traject goedgekeurd waarbij de intergemeentelijke samenwerking in de regio
Midden-West-Vlaanderen wordt gestructureerd en versterkt in functie van de deelnemende
besturen. Het bestuur engageert zich hierbij om actief de verdere werking mee vorm te geven.
In navolging hiervan werd de oprichting van de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2017.
In 2010 liet het Midwestoverleg door F. De Rynck een studie uitvoeren naar schaalveranderingen in
de regio. De vele samenwerkingsverbanden die er zijn, werden hierin opgelijst. Deze lijst werd de
voorbije maanden door de respectievelijke thematische clusters Midwest, verder gescreend. Dit leidt
tot een overzichtsdocument en een samenvattende nota waarin de voor de gemeenten relevante
samenwerkingsverbanden zijn opgenomen. Voor elk samenwerkingsverband is een voorstel van
aanpak voorgelegd.
Verwijzingsdocumenten
nota samenwerkingsverbanden in regio Midwest
Besluit:
Artikel 1. Goedkeuring te verlenen aan de nota ‘overzicht samenwerkingsverbanden regio MiddenWest-Vlaanderen’ en de voorgestelde aanpak, zoals vervat in bijlage 1.
Artikel 2. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Midwestoverleg, Spanjestraat 141, 8800
Roeselare.
4.

Afvaardiging in bestuursorganen Dienstverlenende Vereniging (DVV) Midwest

Aanleiding
Onder impuls van het Midwestoverleg en andere regionale partners, is de samenwerking in de regio
Midden-West-Vlaanderen sinds de oprichting van de Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest
(2012), sterk toegenomen. De besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen zijn samen met WVI
partners in deze ILV Associatie Midwest.
Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen structureel te
ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van intergemeentelijk personeel, delen
van expertise, voeren van regionale projecten en gezamenlijke aankopen. Uit de gevoerde
samenwerking blijkt dat de regio nood heeft aan een structuur met rechtspersoonlijkheid.
Regelgeving
 het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001
 het gemeentedecreet
 het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
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Context en argumentatie
Op 21 december 2015 heeft de gemeenteraad de nota ‘samen sterke besturen maken’
goedgekeurd. Hierbij werd een traject goedgekeurd waarbij de intergemeentelijke samenwerking in
de regio Midden-West-Vlaanderen wordt gestructureerd en versterkt in functie van de deelnemende
besturen. Het bestuur engageert zich hierbij om actief de verdere werking mee vorm te geven.
In uitvoering van dit traject keurde de gemeenteraad op 30 oktober 2017 de oprichting van de
dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest goed. De oprichtingsakte voor de DVV Midwest wordt
ondertekend op 22 december 2017 om 11.00 u.
In de statuten van de DVV Midwest worden onder titel III de bepalingen van de algemene
vergadering opgenomen. Titel IV specifieert de werking van de raad van bestuur.
Artikel 13 van de statuten bepaalt dat elk deelnemend bestuur één vertegenwoordiger kan
afvaardigen naar de statutaire algemene vergadering. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks
aangewezen door de gemeenteraad uit hun leden.
Artikel 25 van de statuten bepaalt dat de leden van de raad van bestuur op voordracht van de
deelnemers, benoemd worden door de algemene vergadering. Bij de samenstelling van de raad van
bestuur worden gemeentelijke bestuurders afgevaardigd. De gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten doen de voordracht onder de leden van het college van burgemeester en schepenen. In
het goedgekeurde bestuursplan van de DVV Midwest wordt gemotiveerd om de burgemeester als
vertegenwoordiger van het bestuur naar de raad van bestuur af te vaardigen, meer bepaald omdat
de DVV Midwest gericht is op beleidsuitvoering. Beleidsuitvoering is bij uitstek een bevoegdheid van
de colleges. Bijkomend is de burgemeester, als vertegenwoordiger van de gemeente in het
Midwestoverleg, nauw betrokken bij de beleidsvoorbereiding.
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad vaardigt de heer Peter Gelaude af om bestuur Pittem te vertegenwoordigen in de
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Midwest.
Artikel 2
De gemeenteraad vaardigt de heer Ivan Delaere, burgemeester, af om bestuur Pittem te
vertegenwoordigen in de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging Midwest.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Midwestoverleg, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare.
Financi ën

5.

Aanpassing gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2018

Aanleiding
Mail vanwege de toezichthoudende overheid van 10 januari 2018 betreffende de gewijzigde
omrekeningsfactor, toegepast naar aanleiding van de verhoging van de Vlaamse basisheffing.
Regelgeving
- Artikel 170, § 4 van de Grondwet
- Artikel 464, 1° van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992.
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur.
- Artikels 42,§ 3,186 en 253, § 3° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
- Het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex fiscaliteit.
- Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering
van de provincies.
Context en argumentatie
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In een vorige communicatie van de Vlaamse overheid werd uitgegaan van een omrekeningsfactor
van 1,5897, gebaseerd op het niet-afgeronde percentage van de Vlaamse basisheffing (3,9743 %). Zo
kwam men uit op 1022 opcentiemen.
In een latere communicatie werd voorgesteld om de omrekeningsfactor 1,588 te gebruiken, die
gebaseerd is op het afgeronde percentage van de Vlaamse basisheffing (3,97 %). Dit leidt tot een
verhoging van het aantal opcentiemen tot 1023,30.
Besluit:
Artikel 1 :Voor het aanslagjaar 2018 worden ten bate van de gemeente Pittem 1023,30 opcentiemen
geheven op de onroerende voorheffing.
Artikel 2 : De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de
Vlaamse Belastingdienst
Artikel 3 : Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
6.

OCMW -Kennisname meerjarenplanaanpassing nr.4 en budget 2018

Aanleiding
- Artikel 146 van het OCMW-decreet bepaalt dat de OCMW-raad een meerjarenplan dient vast te
stellen.
- Artikel 148 van het OCMW-decreet bepaalt dat de aanpassingen van het meerjarenplan enkel ter
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd dienen worden als de bijdrage van de gemeente
gedurende het resterende gedeelte van de zes-jaarlijkse periode van de financiële nota van het
meerjarenplan wordt verhoogd of als de strategische nota van het meerjarenplan inhoudelijk
wijzigt. In die gevallen kan de gemeenteraad het plan desgewenst aanpassen. Als er geen
goedkeuring is vereist, neemt de gemeenteraad enkel kennis van de aanpassingen van het
meerjarenplan.
- Artikel 149 van het OCMW-decreet bepaalt dat de OCMW-raad jaarlijks op basis van het
meerjarenplan het budget van het OCMW dient vast te stellen.
- Artikel 150 van het OCMW-decreet bepaalt dat de gemeenteraad kennis neemt van het budget
voor zover het in het meerjarenplan past.
Regelgeving
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangepast tot op
heden.
- Het Ministerieel Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 1
oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten
en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn ;
- De omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen
2014-2019 en de budgetten 2018.
- Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 december 2017 waarbij gunstig
advies werd uitgebracht over de meerjarenplanaanpassing nr 4 en het budget 2018 van het OCMW
Pittem.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2017, houdende vaststelling
van de meerjarenplanaanpassing nr 4 en het budget 2018 van het OCMW Pittem.
Context en argumentatie
Volgens de organieke decreten dient het meerjarenplan aangepast te worden alvorens de raad kan
beraadslagen over het budget. Een wijziging van het meerjarenplan was eveneens noodzakelijk
omdat sommige verbintenissenkredieten van bepaalde dossiers hoger geraamd worden dan
oorspronkelijk.
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Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. In de strategische nota
werden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.
In de financiële nota worden de financiële consequenties van de beleidsopties uit de strategische
nota weergegeven .
Er werden wijzigingen aangebracht aan de investeringskredieten voor de renovatie van het
dienstencentrum Voldersstraat 1 en voor de onderhoudswerken en aankopen materieel ten behoeve
van het woon- en zorgcentrum Sint-Remigius.
De gemeentelijke bijdrage blijft ongewijzigd zoals in het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019.
Het financieel evenwicht blijft gehandhaafd.
Het budget 2018 van het OCMW wordt afgeleid uit de meerjarenplanaanpassing nr 4 en past
bijgevolg in dit plan, zodanig dat de gemeenteraad er enkel kennis dient van te nemen.
Besluit:
Artikel 1 :
De gemeenteraad neemt kennis van de wijziging van de meerjarenplanaanpassing nr 4 van 20142020 van het OCMW van Pittem. Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de strategische nota en er is
geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
Artikel 2 :
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2018 van het OCMW dat past in het laatst
goedgekeurde meerjarenplan.
Artikel 3 :
Het besluit houdende kennisname van de meerjarenplanaanpassing nr 4 van 2014-2020 en het
budget 2018 van het OCMW van Pittem wordt onmiddellijk overgemaakt aan het OCMW van Pittem
en de provinciegouverneur.
7.

OCMW - kennisgeving budgetwijziging 1 van het boekjaar 2017

Aanleiding
Het voorgelegde ontwerp van budgetwijziging nr 1 van het ocmw werd op 13 december
overgemaakt aan het gemeentebestuur.
Regelgeving
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 150.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 december 2017 waarbij de wijziging van
het budget 2017 van het ocmw werd vastgesteld.
Context en argumentatie
- Het resultaat van de jaarrekening 2016 dient verwerkt te worden in de eerstvolgende
budgetwijziging.
- De niet benutte investeringskredieten dienen via budgetwijziging overgedragen te worden naar het
volgende boekjaar.
- Enkele exploitatiekredieten werden aangepast volgens de noodwendigheden van de diensten.
De voorgelegde budgetwijziging nr 1 van het financiële boekjaar 2017 past in de laatste
goedgekeurde meerjarenplanaanpassing nr 3 van het ocmw.
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de voorgelegde budgetwijziging.
Financiële impact
Geen
Besluit:
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Artikel 1
De raad neemt kennis van de budgetwijziging nr 1 van het boekjaar 2017 van het ocmw met een
resultaat op kasbasis van € 1.409.958,72 en een autofinancieringsmarge van € 235.688. Deze
budgetwijziging past in de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing nr 3.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het ocmw, Koolskampstraat 46 te Pittem.
Ruimtelijke orde ning

8.

Princiepsbeslissing tot naamgeving aan een nieuwe straat in de verkaveling Lafaut Projects
BVBA

Aanleiding
Het college van burgemeester en schepenen heeft in vergadering van 5 juli 2017 een
verkavelingsvergunning afgeleverd aan Lafaut Projects BVBA voor het verkavelen van gronden in 21
loten voor woningbouw in de Meulebekestraat. Hiervoor wordt een nieuwe doodlopende straat
aangelegd.
Regelgeving
Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen is
van toepassing.
De omzendbrief van 21 mei 1979 van de Provinciegouverneur in verband met namen van openbare
wegen en pleinen is van toepassing.
Context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt de naam "Bekkemmeers" voor. Hiermee wordt
verwezen naar de oude benaming in de Atlas der Buurtwegen, namelijk de nabijgelegen buurtwegen
nrs. 70 ("Bekkemmeerschstraet", inmiddels afgeschaft) en 84 ("Bekkemvoetweg"), nu een
doodlopende weg naar de woning Meulebekestraat nr. 53).
Besluit:
De gemeenteraad keurt de naam "Bekkemmeers" voor de nieuwe weg in de verkaveling Lafaut
Projects principieel goed.
Het college wordt gelast om deze beslissing uit te voeren, namelijk :
- het voeren van een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen;
- het vragen van advies aan de cultuurraad;
9.

Princiepsbeslissing tot naamgeving aan twee nieuwe straatnamen in de verkaveling
Dumobil Construct NV

Aanleiding
Het college van burgemeester en schepenen heeft in vergadering van 16 augustus 2017 een
verkavelingsvergunning afgeleverd aan Dumobil Construct NV voor het verkavelen van gronden in 57
loten voor woningbouw in de zone Molenstraat/Paardestraat/Korte Veldweg. Hiervoor worden er
enkele nieuwe straten aangelegd.
Regelgeving
Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen is
van toepassing.
De omzendbrief van 21 mei 1979 van de Provinciegouverneur in verband met namen van openbare
wegen en pleinen is van toepassing.
Context en argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen stelt twee nieuwe straatnamen voor, namelijk :
- veldwachter Victor Maeseelestraat;
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- burgemeester Albert Naertstraat;
Er zijn qua toponiemen niet direct concrete gegevens voorhanden (ten noorden bevinden zich al
twee straatnamen die verwijzen naar toponiemen, namelijk Ter Walle en Ter Gracht). Daarom wordt
gekozen voor twee personen die een betekenisvolle rol gespeeld hebben in het publieke leven van
deelgemeente Egem.
De heer Victor Maeseele (° Egem op 15/08/1857, + Egem 17/06/1924) was veldwachter te Egem en is
bekend geworden dankzij zijn dagboek dat hij tijdens Wereldoorlog I heeft bijgehouden. Maeseele
schrijft heel onpersoonlijk en zal nooit de openbaar opinie weergeven over de lokale militaire
gebeurtenissen. Hij formuleert geen persoonlijke evaluatie van allerlei feiten, zelfs wanneer hij er
persoonlijk bij betrokken wordt. Zijn aantekeningen blijven hoogste merkwaardige notities voor de
huidige geschiedschrijving.
De heer Albert Naert (° Egem op 16/09/1914 - + Roeselare 04/10/1992) was burgemeester van Egem
van 1965 tot en met de fusie met Pittem in 1976. Daarna bleef hij schepen van de fusiegemeente
Pittem van 1976 tot 1988. Hij was Ridder in de Orde van Leopold II en ontving Gouden Palmen in de
Kroonorde. Hij was op privé vlak stichter van de Bouwonderneming Naert & Zn, erevoorzitter van het
Egems Sport- en Feestcomité, voorzitter van BGJG en bestuurslid van CRM Pittem-Egem, en verder
gewezen voorzitter en lid van verschillende plaatselijke organisaties.
De straatnaam "burgemeester Albert Naertstraat" wordt gegeven aan de straatdelen die palen aan
de loten 13 t/m 43.
De straatnaam "veldwachter Victor Maeseelestraat" wordt gegeven aan de straatdelen die palen aan
de loten 1 t/m. 12 en 44 t/m 55.

Besluit:
De gemeenteraad keurt de namen "veldwachter Victor Maeseelestraat" en "burgemeester Albert
Naertstraat" voor de nieuwe straten in de verkaveling Dumobil Projects NV principieel goed.
Het college wordt gelast om deze beslissing uit te voeren, namelijk :
- het voeren van een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen;
- het vragen van advies aan de cultuurraad;
Debonné Anni ck, Derde s chepen
Jeugd

10.

Procedure en kostenvergoeding voor vrijwilligers

Aanleiding
De gemeentelijke jeugddienst staat in voor de organisatie van de speelpleinwerking en het
krokuskamp.
Bij de organisatie van de speelpleinwerking en kampen door de gemeentelijke jeugddienst is het
noodzakelijk – afhankelijk van het aantal deelnemende kinderen – om beroep te doen op
vrijwilligerswerk voor het begeleiden van deze activiteiten. De vrijwilligers krijgen hiervoor een
forfaitaire vrijwilligersvergoeding die voor het laatst 6 jaar geleden aangepast werd. Het lijkt
aangewezen om deze nu nog eens aan te passen.
Regelgeving
Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.
Gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2011 en 30 januari 2012 betreffende de procedure en
kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk bij de gemeentelijke jeugddienst.
Context en argumentatie
Vrijwilligerswerk is onbetaald maar het is toch billijk dat de vrijwilligers hiervoor een forfaitaire
kostenvergoeding ontvangen. De gemeente die beroep wenst te doen op de vrijwilligers, sluit
hiervoor de nodige verzekeringen af overeenkomstig artikel 6 tot en met 8 van de wet betreffende
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de rechten van vrijwilligers. De vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van hun rechten en
plichten d.m.v. een informatienota die zij steeds ontvangen bij inschrijving.
Financiële impact
Bij de aangepaste vergoeding wordt rekening gehouden met de maximum toegelaten bedragen
overeenkomstig artikel 10 van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers. Bij de toekenning van
de vergoeding wordt er een onderscheid gemaakt bij animatoren met of zonder attest. De bedragen
worden jaarlijks geïndexeerd.
9u00 tot
18u00

7u30 tot
12u00

13u00 tot
17u00

13u00 tot
18u00

9u00 tot
12u00

€ 15,75

€ 14

€ 17,5

€ 10,5

zonder
attest
€ 30
met
attest[1]
€ 34
€ 18
€ 16
€ 20
€ 12
Animatoren die bezig zijn aan hun stage om hun attest te behalen, worden betaald als animatoren
met attest
Krediet voor 2018 is voorzien onder:
ACT-74/0750-00/6132001/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U: vergoeding monitoren
[1]

Besluit:
De gemeenteraad verleent goedkeuring om vrijwilligers in te schakelen voor de gemeentelijke
jeugddienst voor de organisatie van de speelpleinwerking en het kamp tijdens de krokusvakantie.
 Deze activiteiten kunnen zowel plaats vinden in de jeugdlokalen De Magneet, de
gemeentelijke sporthal, als om het even welke locatie op verplaatsing, doch uitsluitend
tijdens de dag. De inzet van vrijwilligers en het aantal ervan dient altijd het voorwerp uit te
maken van een voorafgaande machtiging van het college van burgemeester en schepenen.
Hiertoe dient de jeugddienst voorafgaand aan de activiteit een motivatienota met
kostenraming in bij het schepencollege.
 De taak kan zowel het opvangen en begeleiden van de deelnemers van de activiteiten
inhouden alsook het meehelpen aan de organisatie van deze activiteiten.
 Iedereen die 15 jaar of ouder is komt in aanmerking voor vrijwilligerswerk. Ieder jaar zal door
de jeugddienst een oproep gelanceerd worden naar kandidaatvrijwilligers.
 Het gemeentebestuur betaalt in principe geen enkele vergoeding uit voor de medewerking
als vrijwilliger. In bepaalde, op voorhand afgesproken gevallen, zal het gemeentebestuur
echter wel een forfaitaire kostenvergoeding uitkeren, rekening houdend met de wettelijk
vastgestelde bovengrenzen en volgens de reeds vernoemde tabel die jaarlijks geïndexeerd
zal worden.


Het gemeentebestuur zal de nodige verzekeringen afsluiten voor het vrijwilligerswerk dat de
gemeente organiseert. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade door de
vrijwilligers aan derden veroorzaakt en een verzekering voor lichamelijke ongevallen
waarvan de vrijwilligers tijdens het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteit
het slachtoffer kunnen worden.

Sport

11.

Procedure en kostenvergoeding voor vrijwilligers

Aanleiding
De sportdienst organiseert doorheen het jaar wekelijkse activiteiten, woensdagsport en
sportkampen.
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Bij deze organisaties is het noodzakelijk, afhankelijk van de activiteit en het aantal deelnemers, om
beroep te doen op vrijwilligers voor begeleiding. De vrijwilligers krijgen hiervoor een forfaitaire
vrijwilligersvergoeding die voor het laatst 6 jaar geleden aangepast werd. Het lijkt aangewezen om
deze nu nog eens aan te passen.
Regelgeving
Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.
Gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2012 betreffende de procedure en kostenvergoeding voor
vrijwilligerswerk bij de gemeentelijke sportdienst.
Context en argumentatie
Vrijwilligerswerk is onbetaald maar het is toch billijk dat de vrijwilligers hiervoor een forfaitaire
kostenvergoeding ontvangen. De gemeente die beroep wenst te doen op de vrijwilligers, sluit
hiervoor de nodige verzekeringen af overeenkomstig artikel 6 tot en met 8 van de wet betreffende
de rechten van vrijwilligers. De vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van hun rechten en
plichten d.m.v. een informatienota die zij steeds ontvangen bij inschrijving.
Financiële impact
Bij de aangepaste vergoeding wordt rekening gehouden met de maximum toegelaten bedragen
overeenkomstig artikel 10 van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers. De bedragen worden
jaarlijks geïndexeerd.
8 uur tot 18 uur 9 uur tot 17
13 u 30 tot 18
13 u 30 tot 17
Pauze incl.
uur
8 u 30 tot 13 uur
uur
9 uur tot 12 u 30
uur
Pauze incl.
€ 30
€ 25
€ 15
€ 15
€ 11,50
€ 11,50

Krediet voor 2018 is voorzien onder:
ACT-70/0740-00/6132002/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U: Vergoeding vrijwilligers
Besluit:
De gemeenteraad verleent goedkeuring om vrijwilligers in te schakelen voor de organisatie van
sportactiviteiten.
o Deze activiteiten kunnen zowel plaats vinden in de gemeentelijke
accommodatie, als om het even welke locatie op verplaatsing, echter
uitsluitend tijdens de dag. De inzet van vrijwilligers en het aantal ervan dient
altijd het voorwerp uit te maken van een voorafgaande machtiging van het
college van burgemeester en schepenen. Hiertoe dient de sportdienst
voorafgaand aan de activiteit een motivatienota met kostenraming in bij het
schepencollege.
o De taak kan zowel het opvangen en begeleiden van de deelnemers van de
sportactiviteiten inhouden alsook het meehelpen aan de organisatie van deze
activiteiten.
o Iedereen die 15 jaar of ouder is komt in aanmerking voor vrijwilligerswerk.
o Het gemeentebestuur betaalt in principe geen enkele vergoeding uit voor de
medewerking als vrijwilliger. In bepaalde, op voorhand afgesproken gevallen,
zal het gemeentebestuur echter wel een forfaitaire kostenvergoeding uitkeren,
rekening houdend met de wettelijk vastgestelde bovengrenzen en volgens de
vernoemde tabel. De vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd.
o De gemeente zal de nodige verzekeringen afsluiten voor het vrijwilligerswerk
dat de gemeente organiseert. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
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voor de schade door de vrijwilligers aan derden veroorzaakt en een verzekering
voor lichamelijke ongevallen waarvan de vrijwilligers tijdens het
vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteit het slachtoffer kunnen
worden.
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