Zitting van 05 september 2016
Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ;
De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K .en Lepla M.,
Schepenen;
Mevr. en de heren Vandewaetere C., Callens T., Deceuninck G., Vandekerckhove V.,
Demeulenaere S., Dejonckheere A., Goethals K., Devroe M., Dejaeghere V., Vanantwerpen
A., Eeckhout K., Godderis F., Devisch L., Vereenooghe I. en Chiers M.-Cl., raadsleden;
en Pillaert D., secretaris.

Punt 1

Eedaflegging financieel beheerder
Heden, 5 september 2016 om 19u30
is verschenen voor Karlos Callens, voorzitter van de gemeenteraad, in openbare zitting
van de gemeenteraad van Ardooie:
Mevrouw Veroniek Seynaeve, wonende te Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A,
geboren op 04.02.1978 en die als financieel beheerder is aangesteld in de
gemeenteraad van 27 juni 2016.
Ter uitvoering van artikel 77 van het gemeentedecreet heeft de comparant de
volgende eed afgelegd:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”
Waarvan akte door de gemeenteraad en ondertekend door de comparant en de
voorzitter van de gemeenteraad.

Punt 2

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 27 juni 2016
Het verslag van de zitting van 27 juni 2016 wordt éénparig goedgekeurd

Punt 3

Kennisname intrekking jaarrekening van het OCMW 2014
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening van het OCMW dj. 2014 in de OCMWRaad van 2 februari 2016;
Overwegende dat n.a.v. het ontslag van de financieel beheerder een extern bureau is
aangesteld , namelijk Q&A, die heeft vastgesteld dat er nog fouten zijn in de
jaarrekening van het OCMW zodat het aangewezen was om de jaarrekening van het
OCMW opnieuw te maken;
Overwegende dat contact is opgenomen met de toeziende overheid (waarbij de
opmerkingen van Q&A zijn overgemaakt) en dat vanuit de Vlaamse Overheid,
agentschap Binnenlands bestuur, Afdeling Lokale Financiën voorgesteld werd om de
jaarrekening in te trekken en een nieuwe jaarrekening op te maken;
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Neemt kennis van de beslissing van de OCMW-Raad van 07.06.2016 waarbij de
jaarrekening 2014 van het OCMW is ingetrokken.

Punt 4

Goedkeuren waarderingsregels afschrijvingen BBC
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23
november 2012;
Gelet op 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
rekeningstelstels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november
2012;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering
van de gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 - Strategische
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens
de beleids- en beheerscyclus en de bijlage;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 van 17 oktober 2013 betreffende "Digitale
rapportering over de beleids- en beheerscyclus"
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 - De veralgemeende
invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Overwegende dat met het oog op het opstellen van de jaarrekening volgens de nieuwe
regels inzake de beleids- en beheerscyclus de waarderingsregels zo nauwkeurig
mogelijk dienen omschreven te worden; dat deze waarderingsregels gebruikt worden
bij de opmaak van de beginbalans en de jaarrekeningen;
Overwegende dat deze waarderingsregels enkel ter kennisgeving aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd,
BESLIST: 21 ja-stemmen
Goedkeuring te geven aan de voorgestelde waarderingsregels in bijlage met het oog
op het opstellen van de jaarrekeningen volgens de regels van de beleids- en
beheerscyclus:

Punt 5

Vaststelling jaarrekening van de gemeente 2014
Gelet op het gemeentedecreet, inz. art.172 e.v.;
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en de latere wijzigingen
Gelet op 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 en de latere wijzigingen
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 juni 2015 houden goedkeuring
jaarrekening van de gemeente voor het jaar 2014;
Overwegende dat ABB met schrijven van 10 november 2015 de rekening niet heeft
goedgekeurd en de rekening opnieuw dient worden voorgelegd;
Overwegende dat de jaarrekening is opgemaakt in samenwerking met Q&A en
voordien informatief is voorgelegd aan de toezichthoudende overheid;
Gelet op de voorgelegde rekening van de gemeente Ardooie dienstjaar 2014 samen
met de wettelijk erbij horende bewijsstukken en bijlagen;
Gelet op het positief advies van het managementteam
Overwegende dat de financiële toestand van de jaarrekening als volgt is
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
a. Belastingen en boetes
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
B. Ontvangsten
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Jaarrekening

Eindbudget

1.399.767,05
920.714,01
8.582.000,35 9.153.939,46
9.981.767,40 10.074.653,47
4.469.898,09 4.265.188,66
5.511.869,31 5.809.464,81
-4.380.596,99 -1.752.817,19
4.720.518,99 2.253.767,19
339.922,00
500.950,00
-191.428,11
-309.125,81
333.945,64
333.724,40
333.945,64
333.724,40
333.945,64
333.724,40
142.517,53
24.598,59
142.517,53
24.598,59
142.517,53
24.598,59
-3.172.258,05 -1.141.228,99
6.250.697,99 5.000.000,00
3.078.439,94 3.858.771,01
3.078.439,94 3.858.771,01

Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van
schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
III. Autofinancieringsmarge (I-II)

1.471.597,84
992.657,73
9.981.767,40 10.074.653,47
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Eindbudget

Initieel
budget
1.281.213,11
8.930.085,89
10.211.299,00
4.533.900,19
5.677.398,81
-1.844.703,00
3.012.703,00
1.168.000,00
-375.233,00
399.831,59
399.831,59
399.831,59
24.598,59
24.598,59
24.598,59
-938.722,89
5.000.000,00
4.061.277,11
4.061.277,11
Initieel
budget
1.287.049,64
10.211.299,00

8.510.169,56

9.081.995,74

8.924.249,36

8.582.000,35
71.830,79
263.258,90
191.428,11
71.830,79
1.208.338,94

9.153.939,46
71.943,72
381.069,53
309.125,81
71.943,72
611.588,20

8.930.085,89
5.836,53
381.069,53
375.233,00
5.836,53
905.980,11
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Gelet op het verslag van de rekening dienstjaar 2014 in bijlage;
Gehoord de Burgemeester in zijn verslag;
BESLIST: 21 ja-stemmen
De gemeenterekening over het dienstjaar 2014 en het verslag van de rekening
dienstjaar 2014 zoals in bijlage worden goedgekeurd en overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid.

Anja Dejonckheere: Er is een bedrag van ongeveer € 258.000 geboekt als minwaarde.
Vertegenwoordigt dit bedrag het bedrag dat door de voormalige ontvanger is
gefraudeerd?
Karlos Callens: Dit is zeker dit bedrag niet, er werden heel wat vorderingen en
aanrekeningen geplaatst op de wachtrekening.
Anja Dejonckheere: Wie doet de controle van de boekhouding?
Dominiek Pillaert: De persoon die de boekhouding uitvoerde en controleerde was de
voormalig financieel beheerder. De jaarrekeningen worden dan na goedkeuring door
de gemeenteraad ter goedkeuring bezorgd aan ABB (Vlaamse gemeenschap) die al dan
niet zijn goedkeuring geeft aan de jaarrekening. Controle van de wachtrekeningen
gebeurt echter niet door ABB. Probleem is dat de uiteindelijk verantwoordelijke
persoon voor de gemeentelijke boekhouding, de financieel beheerder, binnen de
administratie de fraude heeft gepleegd. Er dient hier zeker worden gewerkt aan het
intern controlesysteem.
Karlos Callens: Er zal binnen de administratie een audit van het personeel gebeuren,
nadien zal worden gezien of er binnen personeel aanpassingen moeten gebeuren.

Punt 6

Vaststelling jaarrekening van de gemeente 2015
Gelet op het gemeentedecreet, inz. art.172 e.v.;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en de latere wijzigingen
Gelet op 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 en de latere wijzigingen
Overwegende dat de jaarrekening is opgemaakt in samenwerking met Q&A en
voordien informatief is voorgelegd aan de toezichthoudende overheid;
Gelet op de voorgelegde rekening van de gemeente Ardooie dienstjaar 2015 samen
met de wettelijk erbij horende bewijsstukken en bijlagen;
Gelet op het positief advies van het managementteam
Overwegende dat de financiële toestand van de jaarrekening als volgt is
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Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
a. Belastingen en boetes
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
B. Ontvangsten
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Autofinancieringsmarge
I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van
schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
III. Autofinancieringsmarge (I-II)

Jaarrekening

Eindbudget

3.245.563,30
8.422.659,23
11.668.222,53
4.577.870,43
7.090.352,10
719.753,64
3.068.044,96
3.787.798,60
-131.818,29
324.375,81
324.375,81
324.375,81
192.557,52
192.557,52
130.752,18
61.805,34
3.833.498,65
3.078.439,94
6.911.938,59
6.911.938,59

1.242.972,41
9.076.649,98
10.319.622,39
4.565.356,17
5.754.266,22
-4.352.290,98
5.977.584,98
1.625.294,00
-311.246,66
324.264,45
324.264,45
324.264,45
13.017,79
13.017,79
13.017,79
0,00
-3.420.565,23
6.205.641,40
2.785.076,17
2.785.076,17

Jaarrekening

Eindbudget

3.306.954,68
11.668.222,53

1.304.973,60
10.319.622,39

Initieel
budget
1.270.897,72
8.990.689,10
10.261.586,82
4.565.356,17
5.696.230,65
-3.939.650,00
6.372.650,00
2.433.000,00
-311.246,66
324.264,45
324.264,45
324.264,45
13.017,79
13.017,79
13.017,79
0,00
-2.979.998,94
3.858.771,01
878.772,07
878.772,07
Initieel
budget
1.332.898,91
10.261.586,82

8.361.267,85

9.014.648,79

8.928.687,91

8.422.659,23
61.391,38
255.015,01
193.623,63
61.391,38
3.051.939,67

9.076.649,98
62.001,19
373.247,85
311.246,66
62.001,19
931.725,75

8.990.689,10
62.001,19
373.247,85
311.246,66
62.001,19
959.651,06

Gelet op het verslag van de rekening dienstjaar 2015 in bijlage;
Gehoord de Burgemeester in zijn verslag;
BESLIST: 21 ja-stemmen
De gemeenterekening over het dienstjaar 2015 en het verslag van de rekening
dienstjaar 2015 zoals in bijlage worden goedgekeurd en overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid.

Punt 7

Handhaving van gemeenteraadsbeslissing dd. 30 mei 2016 inzake
oprichting crematorium via PPS
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2016 waarbij de gemeenteraad zijn
goedkeuring heeft gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente
Ardooie en Crematorium Ter Vlucht betreffende de realisatie en exploitatie van een
crematorium op de site ‘Ter Vlucht’;
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Gelet op het schrijven van 25 juli 2016 waarbij de waarnemend gouverneur van de
provincie
West-Vlaanderen de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2016 heeft geschorst;
Overwegende dat het hier een publiek-private samenwerking betreft die uitgaat van
volgende principes, die gebaseerd zijn op de ‘overeenkomst van terbeschikkingstelling’
tussen Crematorium Brugge NV en de stad Brugge (zoals aangepast na schorsing van
de initiële overeenkomst door de provinciegouverneur in 2003):
1) Algemene principes
a) Crematorium Ter Vlucht staat in voor de realisatie van de bouwwerken op
eigen terrein.
b) Crematorium Ter Vlucht stelt de crematie-installatie ter beschikking van de
gemeente met het oog op het gemeentelijk beheer en de gemeentelijke
controle met betrekking tot de ontvangst van het lijk, de eigenlijke
verbranding en de overhandiging van de as.
c) De overige gedeelten van het crematorium vallen onder de volledige
verantwoordelijkheid van Crematorium Ter Vlucht.
d) De volledige werking van het crematorium – zowel wat de crematieinstallatie als de overige gedeelten betreft – wordt onderworpen aan een
eenzijdig door de gemeenteraad vastgesteld reglement van orde waarin ten
minste regelingen worden opgenomen op het vlak van de toegang tot het
crematorium, de rust en de sereniteit van de site, de crematies, de
ceremonieën en het gebruik van de infrastructuren en de organisatie van
een intern controlesysteem.
Het reglement van orde waarborgt dat (i) het beheer van het crematorium
geschiedt in overeenstemming met de regelgeving, het algemeen belang en
de beginselen van behoorlijk bestuur; (ii) alle gezindheden van de diensten
van het crematorium gebruik kunnen maken; (iii) alle beheersdaden gesteld
worden met eerbied voor de overledenen.
Het concrete reglement van orde werd eveneens op 30 mei 2016 bij
raadsbeslissing vastgesteld. Voormeld reglement is opgebouwd
overeenkomstig de principes van de Afsprakennota werking crematorium
Brugge.
e) Het college van burgemeester en schepenen gelast tweejaarlijks een
externe financiële en kwalitatieve audit van de volledige werking van het
crematorium. Het door het college van burgemeester en schepenen
samengestelde auditteam is ertoe gemachtigd alle processen en activiteiten
te onderzoeken.
2) Operationele principes
a) Crematorium Ter Vlucht waarborgt dat de crematie-installatie voldoet aan
de normen ter bescherming van het leefmilieu en de veiligheid en voert toe
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alle nodige aanpassingen uit die in de toekomst ingevolge de wijzigende
normering vereist zijn.
Crematorium Ter Vlucht willigt alle redelijke vragen van de gemeente in
met betrekking tot de aanpassing van de crematie-installatie aan nieuwe
technologische evoluties inzake lijkverbranding.
Crematorium Ter Vlucht zorgt ervoor dat de gemeente de nodige controles
kan doorvoeren en bezorgt een kopie van het jaarlijks verslag met
betrekking tot de conformiteit met de geldende normering (opgesteld door
een erkend expertisebureau) aan de gemeente.
b) De gemeente werft de personeelsleden aan die instaan voor de ontvangst
van het lijk, de eigenlijke verbranding en de overhandiging van de as. De
personeelsleden bezitten de vereiste beroepskwaliteit opdat de crematie
met respect voor de overledene, de nabestaanden en kennissen, zonder
invloeden van buitenaf en op een in technisch opzicht correcte wijze
verloopt.
De personeelskost wordt gedragen door Crematorium Ter Vlucht.
c) Crematorium Ter Vlucht sluit nopens de eigen verantwoordelijkheid en de
verantwoordelijkheid van de gemeente als beheerder de nodige
verzekeringen af. De gemeente sluit een verzekering af die de
aansprakelijkheid van de gemeente voor eventuele schade aan de crematieinstallatie dekt.
De kosten worden gedragen door Crematorium Ter Vlucht.
d) Crematorium Ter Vlucht is aan de gemeente tevens een variabele
vergoeding verschuldigd, begroot op een percentage van de aangerekende
bedragen voor de crematies.
Overwegende dat in het reglement van orde erg gedetailleerde bepalingen zijn
opgenomen op het vlak van het beheer van de inrichting (openingsuren,
sluitingsdagen, crematie-uren, toelevering van de overledenen, aandachtspunten voor
de crematie, wijze van reservatie, elementen inzake de afhaling van de as, sereniteit in
het crematorium, regelingen inzake ceremonies en gebruik van de infrastructuur).
Overwegende dat het reglement dus duidelijke regels omvat inzake de ontvangst van
het lijk, de eigenlijke verbranding en de overhandiging van de as. Deze regels zijn zoals
aangegeven vastgelegd, bij eenzijdige beslissing, door de gemeenteraad. Het is de raad
die beslist om deze beheersregels desgevallend eenzijdig te wijzigen om redenen van
algemeen belang.

Notulen Gemeenteraad

7

Gelet op de schorsing van 25 juli 2016 door de waarnemend gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen van de gemeenteraadsbeslissing dd. 30 mei 2016 waarbij
volgende motieven werden aangehaald.
Nopens de oprichting van het crematorium
De schorsingsbeslissing stelt dat de oprichting van een crematorium – omvattende
(i) de principebeslissing tot inrichting van een crematorium op het grondgebied van
de gemeente alsook (ii) de bouw van de infrastructuur – een zaak is die enkel door
de gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband kan worden
behartigd.
Nopens het beheer van het crematorium
De schorsingsbeslissing stelt dat inzake het beheer van een crematorium de
ontvangst van het lijk, de eigenlijke verbranding en de overhandiging van de as
activiteiten zijn die behoren tot de exclusieve taken van de lokale overheid. Over de
concrete en operationele invulling van het beheer van een crematorium zijn
afspraken met private ondernemingen mogelijk.
Uit de samenwerkingsovereenkomst wordt afgeleid dat de private actor op het
terrein van deze beheersbevoegdheden treedt. Er wordt verwezen naar:
a) het onderhoud van de installaties door de private actor;
b) het gegeven dat het personeel aangeworven wordt in overleg met de private
actor en door deze actor bekostigd wordt;
c) het feit dat de private actor de nodige verzekeringen voor de
verantwoordelijkheden van de beheerder dient af te sluiten.
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en op de lijkbezorging
dat inzake crematoria volgende principes omvat:
a) Enkel een gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband kan een
crematorium oprichten en beheren.
b) Crematoria vallen onder het gezag, de politie en het toezicht van de
gemeenteoverheden, die ervoor zorgen dat er geen wanorde heerst, dat er
geen handelingen in strijd met de eerbied voor de doden worden verricht en
dat het ontgraven enkel kan met toestemming.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie,
inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria dat volgende verfijningen
omvat:
a) Het personeel van het crematorium dat de crematie uitvoert, moet de vereiste
beroepskwaliteit bezitten opdat de crematie met respect voor de overledene,
de nabestaanden en kennissen, zonder invloeden van buitenaf en op een in
technisch opzicht correcte wijze verloopt.
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b) Het crematorium wordt ingedeeld in een openbaar gedeelte, voorbehouden
aan de ontvangst van de nabestaanden en kennissen, en een technisch
gedeelte, voorbehouden aan de beroepsmensen.
c) Het openbare gedeelte bevat ten minste een ontvangst- en wachtlokaal voor
de nabestaanden, een lokaal waar mogelijkheid is om het ritueel van de
levensbeschouwing volgens dewelke de uitvaartplechtigheid moet plaats
hebben te laten verlopen, en een lokaal voor de overhandiging van de as.
d) Het technische gedeelte van het crematorium bevat ten minste een koelkamer,
een lokaal voor de plaatsing van de doodskist of lijkwade en een oven.
e) Ieder crematorium moet een register bijhouden.
Gelet op de parlementaire voorbereiding van het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en op de lijkbezorging waaruit blijkt dat in ieder geval de ontvangst
van het lijk, de eigenlijke verbranding en de overhandiging van de as activiteiten
behoren tot de taken van de lokale overheid inzake het beheer van het crematorium.
Gelet op de omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing
van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de
uitvoeringsbesluiten die het volgende stelt: “In ieder geval zijn de ontvangst van een
lijk, de eigenlijke verbranding en de overhandiging van de as, activiteiten die elk
crematorium met eigen middelen en eigen personeel moet uitvoeren.”
Gelet op het arrest van het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 132/2005 van 19 juli
2005 waarbij rekening houdend met de tekst van het decreet en met zijn
parlementaire voorbereiding het volgende stelt:
“Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat alleen de kerntaken van de crematie en wat
daarbij onmiddellijk aansluit, tot de publieke verantwoordelijkheid behoren,
zodat er ruimte blijft voor privaat initiatief met betrekking tot de nadere
aspecten.
Bovendien stelt de decreetgever uitdrukkelijk dat voor de concrete en
operationele invulling van het beheer van een crematorium afspraken met
private ondernemingen mogelijk zijn.”
Overwegende dat na een eerste beheersovereenkomst – dewelke geschorst werd door
de provinciegouverneur omwille van de té dominante rol van de private actor NV
Crematorium Brugge – is op 2 februari 2004 door de gemeenteraad van Brugge een
PPS-overeenkomst goedgekeurd, met volgende krachtlijnen:





De NV Crematorium Brugge stelt aan de stad het openbare en het
technische gedeelte ter beschikking.
De NV Crematorium Brugge draagt alle investeringen, kosten, winsten en
verliezen.
De Stad bepaalt de interne reglementering van het crematorium, via een
reglement van inwendige orde.
De Stad betaalt aan de NV Crematorium Brugge jaarlijks een bedrag per
crematie. Van dit bedrag wordt evenwel een forfaitair bedrag afgetrokken
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ter dekking van de loonkosten van het personeel dat de Stad in dienst
neemt voor de bediening, het beheer en het gebruik van de crematieinstallatie.
Het personeel wordt opgeleid door de NV Crematorium.
De NV Crematorium Brugge beheert vrij de aspecten die buiten de
ontvangst van een lijk, de eigenlijke verbranding en de overhandiging van
de as staan.

Overwegende dat deze aspecten zijn integraal overgenomen in de thans geschorste
samenwerkingsovereenkomst, samen met het reglement van orde;
Overwegende dat uit de casus ‘Brugge’, waar de NV Crematorium Brugge zelf de
crematoriuminfrastructuur heeft gebouwd op grond van een erfpachtovereenkomst
kan worden afgeleid dat het begrip ‘oprichten’ in de zin van de decreetgeving op de
lijkbezorging betrekking heeft op het nemen van de principebeslissing tot inrichting
van een crematorium op het grondgebied van de gemeente (en dus niet op de
eigenlijke bouw van de infrastructuur, zie hieronder);
Overwegende dat deze principebeslissing is in casu effectief genomen door de
gemeenteraad;
Gezien in de overwegingen van de geschorste overeenkomst opgenomen is dat de
gemeenteraad erkent dat de oprichting van een crematorium tegemoet komt aan
oogmerken van algemeen belang. De afspraken met de private actor betreffen volgens
deze overwegingen de operationalisering van de publieke
beheersverantwoordelijkheden;
Overwegende dat het operationeel aspect van de oprichting – de eigenlijke bouw van
de infrastructuur –het voorwerp kan uitmaken van een PPS-samenwerking nu het
Grondwettelijk Hof stelt dat voor operationele invullingen afspraken met private
ondernemingen mogelijk zijn;
Overwegende dat daarboven moet gewezen worden op het zgn.
‘zelfrealisatiebeginsel’. Artikel 2.1.1, tweede lid, van het decreet van 27 maart 2009
betreffende het grond- en pandenbeleid stelt ter zake:
“De gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden richten zich bij de
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van het grond- en pandenbeleid op het
stellen van doelstellingen van algemeen nut en het regisseren en faciliteren van
het bereiken daarvan. Directe overheidsinterventie in de grond- en
pandenmarkt is evenwel gerechtvaardigd en noodzakelijk wanneer private
actoren niet, of niet alleen, bij machte zijn om de gestelde publieke doelen te
bereiken, of wanneer zulks noodzakelijk is om kwetsbare maatschappelijke
groepen gelijke kansen te bieden om vrij aan die markt te participeren.
Dergelijke directe overheidsinterventie is eveneens gerechtvaardigd indien het
optreden van de overheid ten opzichte van private initiatieven kennelijk sociale,
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economische, financiële, ruimtelijke of milieugebonden voordelen of
minderkosten inhoudt.”
Overwegende dat in casu er geen directe overheidsinterventie nodig is nu de private
actor een financieel model heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de vennootschap in
staat is om de infrastructuur naar behoren te realiseren, binnen de regie door de
gemeentelijke overheid (via de samenwerkingsovereenkomst, het reglement van orde
en het ruimtelijk beleid);
Gezien in het licht van de gemaakte opmerkingen is het aangewezen om aan artikel 1,
§1, van de samenwerkingsovereenkomst volgend lid toe te voegen:
“Het initiatief, vermeld in het eerste lid, is enkel mogelijk omdat de Gemeente eenzijdig
besluit dat de oprichting van een crematorium op haar grondgebied tegemoet komt
aan een bestaande behoefte en aan oogmerken van algemeen belang, nu studies
wijzen op een exponentiële toename van het aantal crematies en in de onmiddellijke
omgeving van Ardooie geen crematoria werkzaam zijn. Door het sluiten van huidige
Overeenkomst én door het eenzijdig opleggen van een reglement van orde stuurt de
Gemeente de werking van het crematorium op dwingende wijze aan.”
Overwegende dat in eerste instantie is voldaan aan de gesitueerde basiseisen
(publieke verantwoordelijkheid voor de ontvangst van het lijk, de eigenlijke
verbranding en de overhandiging van de as):
a) De crematie-installatie wordt ter beschikking gesteld van de gemeente in
functie van het gemeentelijke beheer en de gemeentelijke controle met
betrekking tot de ontvangst van het lijk, de eigenlijke verbranding en de
overhandiging van de as (artikel 1, §2, van de samenwerkingsovereenkomst);
b) Het personeel bevoegd voor de ontvangst van het lijk, de eigenlijke verbranding
en de overhandiging van de as wordt aangesteld door de gemeente (artikel 2,
§2);
c) De volledige werking van het crematorium wordt aangestuurd door een
eenzijdig vastgesteld reglement van orde, dat eenzijdig door de gemeenteraad
kan worden gewijzigd en dat de overeenstemming met de regelgeving, het
algemeen belang en de beginselen van goed bestuur moet waarborgen (artikel
1, §§3 en 4).
Overwegende dat de private actor enkel wordt toegelaten tot operationele aspecten,
conform de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.
Overwegende dat ook deze operationele aspecten echter worden aangestuurd door de
gemeente, nu:
a) Het reglement van orde ook op deze zaken van toepassing is;
b) De volledige werking van het crematorium onderworpen is aan een financiële en
kwaliteitsaudit, aangestuurd door de gemeente (artikel 1, §5, van de
samenwerkingsovereenkomst);
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c) De gemeente het crematorium kan verplichten tot het doorvoeren van redelijke
aanpassingen aan de installaties (artikel 2, §1, derde lid);
d) De gemeente ontvangt de kwaliteitskeuringen met betrekking tot de installaties
(artikel 2, §1, vierde lid).
Overwegende dat door ook het reglement van orde in rekening te brengen, het
schorsingsmotief ter zake kan worden weerlegd: het beheer wordt immers volledig
door de lokale overheid aangestuurd zodat enkel de toegelaten concrete en
operationele invulling bij de private actor berust.
Overwegende dat ten overvloede kan worden gesteld dat heel wat regelingen terug
gaan op het model van Brugge:
a) Wat betreft artikel 2, §1, van de samenwerkingsovereenkomst (Ardooie)
(werking en onderhoud installatie) geldt dat een identieke bepaling is
opgenomen in de ‘overeenkomst van terbeschikkingstelling’ tussen
Crematorium Brugge NV en de Stad Brugge (goedgekeurd door de
gemeenteraad van 27 januari 2004):
“Crematorium Brugge staat op zijn kosten in voor de goede werking en
het onderhoud en de herstelling van de crematie-installatie en verklaart
m.b.t. het technisch gedeelte van de crematie-installatie een
onderhoudscontract te hebben afgesloten met de installateur van deze
installatie, zijnde de firma Facultative Technologies B.V.”
b) Wat betreft artikel 2, §2, van de samenwerkingsovereenkomst (Ardooie)
(personeel) geldt dat een gelijkaardige bepaling is opgenomen in de
‘overeenkomst van terbeschikkingstelling’ tussen Crematorium Brugge NV en
de Stad Brugge (goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 januari 2004):
“Aanwerving van personeel door de Stad
De Stad verbindt er zich toe geschikt personeel vereist voor de bediening,
het beheer en het gebruik van de crematie-installatie aan te werven.
Het aldus door de Stad aangeworven personeel wordt opgeleid voor de
bediening, het beheer en het gebruik van de crematie-installatie door
Crematorium Brugge.”
c) Wat betreft artikel 2, §3, van de samenwerkingsovereenkomst (Ardooie)
(verzekeringen) geldt dat een identieke bepaling is opgenomen in de
‘overeenkomst van terbeschikkingstelling’ tussen Crematorium Brugge NV en
de Stad Brugge (goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 januari 2004):
“Verzekeringen
Crematorium Brugge sluit zelf de nodige verzekeringen af en legt het
bewijs van betaling van de premie aan de Stad voor, evenals een kopie
van de onderschreven verzekeringspolissen.
Deze verzekeringsplicht dekt zowel de eigen verantwoordelijkheid van
crematorium Brugge als de verantwoordelijkheid van de Stad als
beheerder.
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De Stad sluit de wettelijke verplichte verzekeringen af alsmede een
verzekering die de aansprakelijkheid voor eventuele schade aan
crematie-installatie dekt. De Stad legt het bewijs van betaling van de
premies aan crematorium Brugge voor evenals een kopie van de
onderschreven verzekeringspolis.”
d) Wat betreft artikel 4, §2, van de samenwerkingsovereenkomst (Ardooie)
(vergoeding kosten personeel) geldt dat een gelijkaardige bepaling is
opgenomen in de ‘overeenkomst van terbeschikkingstelling’ tussen
Crematorium Brugge NV en de Stad Brugge (goedgekeurd door de
gemeenteraad van 27 januari 2004):
“Van het aldus bekomen bedrag wordt jaarlijks een forfaitair bedrag van
€ 100.000 afgetrokken ter dekking van de loonkosten van het personeel
dat de Stad in dienst zal nemen voor de bediening, het beheer en het
gebruik van de crematie-installatie (hierna: de personeelsforfait)”
Gezien in het licht van de gemaakte opmerkingen is het aangewezen om aan artikel 1,
§4, tweede lid, van de samenwerkingsovereenkomst volgend punt 4° toe te voegen:
4°

Crematorium Ter Vlucht de exclusiviteit van het beheer van de gemeentelijke
kerntaken in acht neemt en in alle aspecten van zijn werking aangestuurd wordt
door de eenzijdig door de gemeenteraad vastgelegde en te wijzigen
reglementering.

Gezien in het licht van de gemaakte opmerkingen is het aangewezen om aan artikel 1
een §6 toe te voegen, die luidt als volgt:
§6. De Gemeente houdt van overheidswege toezicht op de overeenstemming van de
verrichtingen en de werking van Crematorium Ter Vlucht met het recht, de
samenwerkingsovereenkomst, het reglement van orde, het behoorlijk bestuur en de
exclusieve beheersverantwoordelijkheden van de Gemeente.
De afgevaardigden van de Gemeente kunnen te allen tijde ter plaatse alle documenten
en geschriften van Crematorium Ter Vlucht inzien. Zij kunnen van de leden van het
management alle inlichtingen en ophelderingen vorderen, en alle verificaties
verrichten, die zij nodig achten voor de uitoefening van het toezicht, vermeld in het
eerste lid.
Wanneer de Gemeente op grond van de verkregen inlichtingen meent dat Crematorium
Ter Vlucht de aan haar opgedragen operationele taken kennelijk verwaarloost, kan de
Gemeente de nodige voorzieningen treffen. De nodige voorzieningen kunnen inhouden
dat:
1° de Gemeente zich in de plaats stelt van Crematorium Ter Vlucht;
2° de Gemeente de beslissingen van Crematorium Ter Vlucht gedurende een door haar
bepaalde en verlengbare termijn afhankelijk maakt van het voorafgaand advies of de
voorafgaande instemming van de Gemeente of haar afgevaardigde(n).
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Gezien in het licht van de gemaakte opmerkingen is het aangewezen om in artikel 2,
§2, eerste lid, van de samenwerkingsovereenkomst volgende aanpassingen te doen
(gemarkeerd):
§2. De Gemeente verbindt zich ertoe in overleg met Crematorium Ter Vlucht twee
geschikte personeelsleden aan te werven voor de ontvangst van het lijk, de eigenlijke
verbranding en de overhandiging van de as. De personeelsleden bezitten de vereiste
beroepskwaliteit opdat de crematie met respect voor de overledene, de nabestaanden
en kennissen, zonder invloeden van buitenaf en op een in technisch opzicht correcte
wijze verloopt. Het werkgeversgezag berust uitsluitend bij de Gemeente.
Het aantal personeelsleden wordt door de Gemeente in onderling overleg verhoogd
indien de werking van het crematorium daartoe aanleiding geeft.
Het door de Gemeente aangeworven personeel wordt opgeleid voor de bediening, het
beheer en het gebruik van de crematie-installatie door Crematorium Ter Vlucht.
Partijen komen overeen dat Naast de personeelsleden, vermeld in het eerste lid, zullen
ook een of meer overige personeelsleden van de Gemeente de opleiding volgen in
functie van het verzekeren van de continuïteit van de werking van het crematorium bij
tijdelijke afwezigheden of noodwendigheden. Hiervoor zullen de Partijen een
vergoeding op uurbasis afspreken. Crematorium Ter Vlucht zal de Gemeente periodiek
vergoeden voor de aan deze regeling verbonden kosten.
Gezien in het licht van de gemaakte opmerkingen is het aangewezen om aan artikel 2
van de samenwerkingsovereenkomst een §4 toe te voegen, die luidt als volgt:
§4. De Gemeente bepaalt de openingsuren van het crematorium in het reglement van
orde.
Gezien in het licht van de gemaakte opmerkingen is het aangewezen om aan artikel 4
een §6 toe te voegen, die luidt als volgt:
§6. De Gemeente bepaalt het bedrag van de crematievergoeding en de wijze van
indexering.
Gelet op artikel 256 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat gezien de hierboven aangehaalde motivering de gemeente de
beslissing van 30.05.2016 houdende “Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst
betreffende de realisatie en exploitatie van een crematorium op de site “Ter vlucht” te

Notulen Gemeenteraad

14

Ardooie” wenst te rechtvaardigen en de samenwerkingsovereenkomst wenst aan te
passen;
Gehoord de burgemeester;
BESLIST: 14 ja-stemmen, 5 neen-stemmen (Vandewaetere C., Demeulenaere S., Dejonckheere
A., Goethals K., Dejaeghere V.) en 2 onthoudingen (Eeckhout K., Godderis F.)
De geschorste gemeenteraadsbeslissing van 30.05.2016 houdende “Goedkeuren
samenwerkingsovereenkomst betreffende de realisatie en exploitatie van een
crematorium op de site “Ter vlucht” te Ardooie” wordt gerechtvaardigd en aangepast.
Volgende aanpassingen worden gedaan aan de samenwerkingsovereenkomst:
Aan artikel 1, §1, van de samenwerkingsovereenkomst wordt volgend lid
toegevoegd
“Het initiatief, vermeld in het eerste lid, is enkel mogelijk omdat de Gemeente
eenzijdig besluit dat de oprichting van een crematorium op haar grondgebied
tegemoet komt aan een bestaande behoefte en aan oogmerken van algemeen
belang, nu studies wijzen op een exponentiële toename van het aantal crematies en
in de onmiddellijke omgeving van Ardooie geen crematoria werkzaam zijn. Door het
sluiten van huidige Overeenkomst én door het eenzijdig opleggen van een reglement
van orde stuurt de Gemeente de werking van het crematorium op dwingende wijze
aan.”
Aan artikel 1, §4, tweede lid, van de samenwerkingsovereenkomst wordt volgend
lid toegevoegd:
4° Crematorium Ter Vlucht de exclusiviteit van het beheer van de gemeentelijke
kerntaken in acht neemt en in alle aspecten van zijn werking aangestuurd wordt
door de eenzijdig door de gemeenteraad vastgelegde en te wijzigen reglementering.
Aan artikel 1 een §6 van de samenwerkingsovereenkomst wordt volgende paragraaf
toegevoegd:
§6. De Gemeente houdt van overheidswege toezicht op de overeenstemming van de
verrichtingen en de werking van Crematorium Ter Vlucht met het recht, de
samenwerkingsovereenkomst, het reglement van orde, het behoorlijk bestuur en de
exclusieve beheersverantwoordelijkheden van de Gemeente.
De afgevaardigden van de Gemeente kunnen te allen tijde ter plaatse alle
documenten en geschriften van Crematorium Ter Vlucht inzien. Zij kunnen van de
leden van het management alle inlichtingen en ophelderingen vorderen, en alle
verificaties verrichten, die zij nodig achten voor de uitoefening van het toezicht,
vermeld in het eerste lid.
Wanneer de Gemeente op grond van de verkregen inlichtingen meent dat
Crematorium Ter Vlucht de aan haar opgedragen operationele taken kennelijk
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verwaarloost, kan de Gemeente de nodige voorzieningen treffen. De nodige
voorzieningen kunnen inhouden dat:
1° de Gemeente zich in de plaats stelt van Crematorium Ter Vlucht;
2° de Gemeente de beslissingen van Crematorium Ter Vlucht gedurende een door
haar bepaalde en verlengbare termijn afhankelijk maakt van het voorafgaand
advies of de voorafgaande instemming van de Gemeente of haar afgevaardigde(n).
Aan artikel 2, §2, eerste lid, van de samenwerkingsovereenkomst worden volgende
aanpassingen gedaan (gemarkeerd):
§2. De Gemeente verbindt zich ertoe in overleg met Crematorium Ter Vlucht twee
geschikte personeelsleden aan te werven voor de ontvangst van het lijk, de
eigenlijke verbranding en de overhandiging van de as. De personeelsleden bezitten
de vereiste beroepskwaliteit opdat de crematie met respect voor de overledene, de
nabestaanden en kennissen, zonder invloeden van buitenaf en op een in technisch
opzicht correcte wijze verloopt. Het werkgeversgezag berust uitsluitend bij de
Gemeente.
Het aantal personeelsleden wordt door de Gemeente in onderling overleg verhoogd
indien de werking van het crematorium daartoe aanleiding geeft.
Het door de Gemeente aangeworven personeel wordt opgeleid voor de bediening,
het beheer en het gebruik van de crematie-installatie door Crematorium Ter Vlucht.
Partijen komen overeen dat Naast de personeelsleden, vermeld in het eerste lid,
zullen ook een of meer overige personeelsleden van de Gemeente de opleiding
volgen in functie van het verzekeren van de continuïteit van de werking van het
crematorium bij tijdelijke afwezigheden of noodwendigheden. Hiervoor zullen de
Partijen een vergoeding op uurbasis afspreken. Crematorium Ter Vlucht zal de
Gemeente periodiek vergoeden voor de aan deze regeling verbonden kosten.
Aan artikel 2 van de samenwerkingsovereenkomst wordt §4 toegevoegd
§4. De Gemeente bepaalt de openingsuren van het crematorium in het reglement
van orde.
Aan artikel 4 wordt een §6 toegevoegd
§6. De Gemeente bepaalt het bedrag van de crematievergoeding en de wijze van
indexering.
Deze rechtvaardigingsbeslissing wordt opgestuurd naar de Vlaamse regering en de
Gouverneur van West-Vlaanderen.

Christine Vandewaetere Onze fractie is geen voorstander om de beslissing te
handhaven. Bemerking dat in 2008 er een vraag door de burgemeester als Vlaams
parlementslid is gesteld aan de toenmalige minister Keulen i.v.m. crematoria en het
Notulen Gemeenteraad

16

antwoord was dat uitbating niet kon door een private partner, het decreet diende
hiervoor worden aangepast.
Karlos Callens: Sedert mijn vraag is het decreet aangepast.
Christine Vandewaetere: In gemeenteraad van 30 mei 2016 beweerde u dat de nieuwe
crematorium 4.000 crematies per jaar konden behandelen. In West-Vlaanderen zijn er
in totaal 8.500 crematies waarvan 3.000 in Kortrijk en 5.000 in Brugge, een nieuw
crematorium wordt opgericht in Oostende. Vraag of het realistisch is dat er 4.000
crematies komen in Ardooie. Bij verlies, wie zal dit betalen, gemeente of private
partner? Er is hier wel veel onduidelijkheid.
Karlos Callens: We hebben alleen verantwoordelijkheid over twee personeelsleden.
Bovendien is bedrag voorzien als borg door private deelnemer indien die
personeelsleden niet langer in dienst zouden kunnen zijn. De cijfers die u aanhaalt
dateren van 2014. Er zijn jaarlijks meer en meer crematies. De berekening is op basis
van de te verwachten crematies in 2018. Momenteel is er al krapte in Brugge en
Kortrijk. Oostende mikt niet op de regio hier.
Christine Vandewaetere: Waarom niet aansluiten bij intergemeentelijk crematorium?
Karlos Callens: Er is geen reden om daar bij aan te sluiten. Alle argumenten zijn de
vorige maal ook aangehaald en dan werd positief gereageerd door alle raadsleden.
Kimara Goethals: Toen kregen we geen correcte informatie.
Veerle Dejaeghere: Bovendien is het zo dat een crematorium milieu-onvriendelijk is. Er
is uitstoot van fijn stof en giftige stoffen.
Karlos Callens: Ik heb me grondig geïnformeerd over de invloed van crematorium.
Gaswassingen zijn veel strenger. Als er giftige stoffen zouden zijn, mogen crematorium
in Kortrijk en Brugge sluiten.
Veerle Dejaeghere: Waarom moet dit crematorium per sé in Ardooie. Er is al veel
industrie, beter op andere plaatsen.
Karlos Callens: Dan is het beter om in een bos te gaan wonen. De industrie zorgt voor
werkgelegenheid en is nodig.
Kimara Goethals: Wanneer is het decreet aangepast, ik vind daar niets van terug in
dossier?
Karlos Callens: Waarschijnlijk in 2012. Interpretatie van regelgeving is niet eenvoudig
en kan vaak op diverse manieren gebeuren.

Punt 8

Goedkeuren samenaankoop elektriciteit en gas vanaf 2018 via
gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams energiebedrijf voor de
installaties, gebouwen en de openbare verlichting
Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli
2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit
en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG;
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Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals
gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de
gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft;
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid
(het ‘Energiedecreet’) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het
energiebeleid (het ‘Energiebesluit’) van 19 november 2010, zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het
privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams
Energiebedrijf;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd,
inzonderheid artikel 38;
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op
heden gewijzigd;
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij
is om te contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze;
Overwegend dat het Vlaams EnergieBedrijf krachtens artikel 4, 2° van het Decreet van
15 juli 2011 optreedt als speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor
elektriciteit en aardgas en dat het Vlaams Energiebedrijf hierbij optreedt als
aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni 2006.
Overwegend dat aanbestedende overheden die beroep doen op een aankoop- of
opdrachtencentrale zijn vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure
te organiseren (art 15, Wet van 15 juni 2006).
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2017;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet afgesloten worden;
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Overwegende dat het OCMW ook van plan is de aankoop via het VEB te organiseren en
de gemeente Ardooie zal worden aangeduid om dit contract in gezamenlijke naam af
te sluiten en waarbij mandaat wordt gegeven aan Eandis om de lijst van
gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige
energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar het
nieuwe contract (op agenda van OCMW-Raad van 06.09.2016);
Overwegende dat de politiezone ook van plan is de aankoop via het VEB te organiseren
en de gemeente Ardooie zal worden aangeduid om dit contract in gezamenlijke naam
af te sluiten en waarbij mandaat wordt gegeven aan Eandis om de lijst van
gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige
energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar het
nieuwe contract (op agenda van politieraad van 28.09.2016)
BESLUIT: 21 ja-stemmen
Art. 1: Het mandaat te aanvaarden dat wordt gegeven door het OCMW en de
politiezone Tielt om voor rekening van het OCMW en de politiezone op te
treden.
Art. 2: Een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams EnergieBedrijf voor de levering
van elektriciteit en aardgas voor de gemeente, alsook voor het OCMW en de
politiezone op voorwaarde dat OCMW-raad en politieraad de beslissing nemen
om VEB aan te duiden als aankoopcentrale.
Art. 3: De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in
artikel 1 bedoelde overeenkomst.
Art. 4: De gemeente mandateert Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg
199, 9090 Melle, om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en
facturatieadressen op te vragen bij de huidige energieleveranciers teneinde op
te treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe contract;
Art. 5: De gemeente, en in voorkomend geval, het OCMW en de politiezone, zijn zelf
verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de
leveringen op hun eigen afnamepunten in de vermelde overeenkomst met het
Vlaams EnergieBedrijf.
Art. 6: In geval van een juridisch geschil met betrekking tot voormelde overeenkomst,
anders dan bepaald in artikel 8, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle
mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de overeenkomst.

Punt 9

Afgifte planologisch attest op naam van N.V. Dujardin Foods
Gelet op artikel 4.4.24 e.v. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het besluit
van 29 maart 2013 van de Vlaamse regering tot bepaling van de nadere regels inzake
het planologisch attest en latere wijzigingen;
Gelet op de aanvraag tot planologisch attest, ingediend door Dujardin Foods N.V. op
22 maart 2016;
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Gelet dat de gemeente, met name de gemeenteraad, de bevoegde overheid is voor de
afgifte van het planologisch attest;
Gelet op de verklaring van volledigheid, afgeleverd door de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar op 29 maart 2016;
Gelet dat een openbaar onderzoek werd gehouden van 09/05/2016 tot 10/06/2016;
gelet dat naar aanleiding van het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden
ingediend;
Gelet dat volgens de dienst MER het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot
aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig
is voor de behoefte op korte termijn, voor de lange termijnbehoeftes werden de
effecten niet onderzocht;
Gelet op de uitgebrachte adviezen:
 Ruimtelijke Planning Provincie West-Vlaanderen dd. 26/05/2016:
‘Er kan gesteld worden dat de aanvraag op korte termijn een beperkte
uitbreiding betreft van de bestaande activiteit en globaal gezien voldoet aan
deze voorwaarden en bovendien voldoet aan de algemene ruimtelijke principes
van het GRS Ardooie, zoals zuinig ruimtegebruik en duurzame ontwikkeling.
Voor de aanvraag op lange termijn werden bovenvermelde voorwaarden (o.a.
mobiliteit) niet onderzocht’;


Ruimte Vlaanderen dd. 03/06/2016:
‘Het bedrijf Dujardin Foods N.V. kan worden bestendigd op de bestaande
bedrijfssite. De voorliggende aanvraag tot planologisch attest wordt gunstig
geadviseerd voor de korte termijnbehoeftes 1, 2 en korte termijnbehoefte 3
maar enkel voor het verwijderen van struikgewas. De aanvraag wordt
ongunstig geadviseerd voor korte termijnbehoeftes 3 en 4 voor wat betreft de 2
(driehoekige) verhardingen aan de oostzijde die blijkens het BPA in een zone
voor groenbuffering liggen. De behoeftes op lange termijn worden gunstig
geadviseerd. Mits bijkomend onderzoek en bijkomende motivatie voor een zo
optimaal mogelijk landschappelijke inkleding qua materialen, kleur en
groeninkleding’;



Dienst waterlopen Provincie West-Vlaanderen dd. 17/05/2016:
‘De bestaande erfdienstbaarheidstrook van 5m langs de beide oevers (randen
van de overwelving) van de waterloop blijft behouden en moet vrij blijven van
alle aanplanting, bebouwing en reliëfwijzigingen;
De afrasteringen in de langsrichting van de beek dienen geplaatst op ofwel 1m
landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop, maximaal 1,50m hoog
ofwel 5m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop. Bij
afrasteringen in de dwarsrichting ten opzichte van de waterloop dienen de
nodige voorzieningen getroffen om een vrije doorgang binnen de 5m strook
mogelijk te maken door middel van een opening of een poort met een minimum
breedte van 4m:
Bij heraanplantingen langs de betrokken waterloop dienen de bomen, omwille
van het mechanisch onderhoud van de waterloop, min. 10 meter van elkaar te
staan, geplant op 1 meter landinwaarts vanaf de taludinsteek van de
waterloop. De bestaande bomen mogen niet ontworteld worden om schade aan
het talud te voorkomen.
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Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke
effecten te verwachten op het bestaande watersysteem’;


Agentschap Innoveren en Ondernemen dd. 27/05/2016:
‘Agentschap Innoveren en Ondernemen stemt in de met de voorgestelde
plannen tot optimalisatie en uitbreiding van voornamelijk de opslagcapaciteit
die voornamelijk inbreidingsgericht zijn en een hoger ruimtelijk rendement
beogen met een minimale landschappelijke impact. De plannen zorgen ook voor
efficiëntiewinsten inzake materiaalgebruik en energie (zeker per eenheid
product) en voor een hogere voedsel-en verkeersveiligheid (voornamelijk intern
verkeer voor werknemers) en verzekeren een duurzame en toekomstige uitbouw
van een belangrijk bedrijf/sector voor de regio. Het Agentschap Innoveren en
Ondernemen geeft een gunstig advies op de aanvraag’;



Afdeling Milieu-,Natuur-en Energiebeleid dd. 20/05/2006:
‘Uit de bij de dienst VR bekende gegevens en uit de gegevens verstrekt in het
dossier blijkt dat dit bedrijf geen Seveso-inrichting is, zoals bedoeld in art.3 §1
van het Samenwerkingsakkoord, en dat het evenmin een aandachtsgebied is;
Gelet op deze informatie vraagt de dienst VR bijgevolg geen ruimtelijk
veiligheidsrapport in het kader van dit planologisch attest;



Advies departement leefmilieu, natuur en energie dd. 01/06/2016:
 De afdeling Albon heeft geen opmerkingen bij het planologisch attest;
 Het advies van de dienst MER is gunstig, indien er wordt
tegemoetgekomen aan de opmerkingen i.v.m. de opmaak van een RUP,
 Het departement LNE beveelt sterk aan om elementen die positief zijn
voor het leefmilieu en haar omgevingskwaliteit verordenend op te
nemen in het plan.

Gelet op het advies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, uitgebracht
op 05 juli 2016:
Gunstig advies wat betreft de bestendiging van het bedrijf op de huidige locatie. Het
bedrijf is daar gevestigd van vóór het gewestplan en is historisch gegroeid. Een
herlocalisatie is niet wenselijk.
Gunstig advies voor wat betreft de korte termijnbehoefte met name een aanpassing
van de hoogtes en het verwijderen van het struikgewas;
Ongunstig advies voor het regulariseren van de betonverhardingen aan de oostzijde.
Deze zijn niet in overeenstemming met de bestemming van het BPA dat daar een
bufferzone/groenzone voorziet. Voor de aanleg van een nieuwe bufferzone is een
uitbreiding van het huidige BPA nodig door middel van een RUP. De Gecoro is dan ook
vragende partij voor de opmaak van een RUP (regionaal bedrijf dat zich uitstrekt over 2
gemeenten);
Ongunstig advies voor de behoeftes op lange termijn. De gegevens in het dossier zijn
onvolledig om te kunnen oordelen. Er dient bijkomend onderzoek te gebeuren en ook
een motivatie naar landschappelijke inkleding en buffering. Op lange termijn is de
ruimtelijke impact niet onderzocht en er is ook geen plan-MER-screening gebeurt.
Er dient rekening gehouden te worden met de voorwaarden van het advies van de
dienst waterlopen van de provincie West-Vlaanderen.
Gelet dat de aanvraag gelegen is in een industriegebied van het gewestplan RoeselareTielt dd. 17/12/1979 en latere wijzigingen;
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Gelet op artikel 7.2.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 houdende de
inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen:
‘De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke
bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid
en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van
het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire
dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten,
namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve
restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale
verkoop’;
Gelet op het bijzonder plan van aanleg ‘ambachtelijke zone Yoobeek’, goedgekeurd bij
besluit van de Vlaamse regering van 10/01/2000; gelet dat bij de afgifte van een
stedenbouwkundige vergunning het BPA voorrang heeft op het eerder geciteerde
gewestplan;
Het diepvriesbedrijf N.V. Dujardin Foods wenst op korte termijn een magazijn te
bouwen met een hoogte van 30 meter in plaats van de 13 meter zoals voorgeschreven
in het BPA, een transporttunnel die tot 7 meter hoger komt te liggen dan het BPA
voorziet, het verwijderen van struiken uit de groenbuffer en het regulariseren van een
verharding die gelegen is in een buffer-groenzone van het BPA. Deze zaken beperken
zich tot het oorspronkelijke plangebied van het vigerende BPA.
Op lange termijn wenst het bedrijf het nieuwe magazijn uit te breiden tot 114.000m³
over 3.800 m².
Het bedrijf strekt zich uit over de gemeenten Ardooie (deelgemeente Koolskamp) en
de gemeente Wingene. De aanvraag heeft enkel betrekking op het grondgebied van de
gemeente Ardooie.
Overwegende dat











de aanvraag in overeenstemming is met het RSV, het PRS-WV en het GRS;
het een inbreiding op eigen terrein betreft en de mogelijke hinder t.a.v. de
omwonenden als niet-storend wordt omschreven gezien voor de korte termijn
het gaat om een uitbreiding van de bestaande bedrijfsactiviteiten en er slechts
een beperkte wijziging van de bouwhoogtes wordt gevraagd;
analoge diepvriesbedrijven in de gemeente dezelfde hoogte van 30 meter en
meer hanteren;
er geen extra geluidshinder wordt verwacht naast het feit dat er ook geen
melding wordt gemaakt van bestaande geluidshinder;
het geplande interne transportsysteem zal zorgen voor een beperkte lokale
ontlasting van de Zwevezeelsestraat;
het gaat om een financieel gezond bedrijf dat de laatste jaren een grote groei
gekend heeft en het bedrijf een rationalisatie beoogt van het productieproces;
de aanvraag een zuinig ruimtegebruik beoogt door het aanpassen van de
bouwhoogtes; dat er geen oppervlakte-uitbreiding wordt voorzien;
de locatie goed ontsloten is en vlot aansluit op de N35;
op lange termijn de ruimtelijke impact en de milieu-impact niet werden
onderzocht en er geen plan-MER-screening is gebeurd waardoor de mogelijke
effecten wat betreft bijkomende verkeersimpact niet onderzocht zijn;
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de betonverhardingen aan de oostzijde gelegen zijn in een buffer/groenzone
van het BPA; dat deze groenzone niet gecompenseerd wordt binnen het
huidige BPA; dat een uitbreiding via een RUP nodig is;

BESLUIT: 21 ja-stemmen
De gemeenteraad van Ardooie levert een gedeeltelijk positief attest af:




Gunstig voor wat de bestendiging van het bedrijf op de huidige locatie.
Gunstig voor wat betreft de korte termijnbehoefte met uitzondering van het
regulariseren van verhardingen aan de oostzijde.
Ongunstig voor de langetermijnbehoeftes wegens het ontbreken van
gegevens.
Deze dienen verder onderzocht te worden in het RUP.

Voorwaarden:








Het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan (korte en
langetermijnbehoefte) wordt binnen een jaar na afgifte van het attest
verstuurd naar de betrokken instanties ten behoeve van de plenaire
vergadering.
De bestaande erfdienstbaarheidsstrook van 5m langs de beide oevers (randen
van de overwelving) van de waterloop blijft behouden en moet vrij blijven van
alle aanplanting, bebouwing en reliëfwijzigingen.
De afrasteringen in de langsrichting van de beek dienen geplaatst ofwel op 1
meter landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop, maximaal 1,50
meter hoog ofwel 5 meter landinwaarts vanaf de taludsteek van de waterloop.
Bij afrasteringen in de dwarsrichting ten opzichte van de waterloop dienen de
nodige voorzieningen getroffen om een vrije doorgang binnen de 5m strook
mogelijk te maken door middel van een opening of een poort met een
minimum breedte van 4 meter.
Bij heraanplantingen langs de betrokken waterloop dienen de bomen, omwille
van het mechanisch onderhoud van de waterloop, minimum 10 meter van
elkaar te staan, geplant op 1 meter landinwaarts vanaf de taludsteek van de
waterloop. De bestaande bomen mogen niet ontworteld worden om schade
aan het talud te voorkomen.

Steven Demeulenaere: Vreemd dat enerzijds dossier ontvankelijk en volledig wordt
verklaard en anderzijds de behoeften op lange termijn niet worden aanvaard gezien
dossier onvolledig is.
Dominiek Pillaert: Dossier wordt na indiening gecontroleerd of alle formaliteiten zijn
vervuld en nodige documenten bij dossier zijn gevoegd. Voor de lange termijn bleken te
weinig gegevens aanwezig (bv. op plannen) om duidelijke beoordeling te kunnen
maken.
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Punt 10

Goedkeuren wijzigingen huishoudelijke reglementen culturele centra
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 november 2015 betreffende
goedkeuring huishoudelijke reglementen “gemeenschapscentrum ’t Hofland”,
“ontmoetingscentrum De Tassche”, “ontmoetingscentrum ’t Zonneke,
“ontmoetingscentrum Albertzaal” en “evenementenhal De Ark”;
Overwegende dat de huishoudelijke reglementen dienen worden aangepast;
Overwegende dat er één algemeen huishoudelijk reglement voor alle zalen werd
opgemaakt en dat tevens enkele kleinere wijzigingen zijn gebeurd in het kader van
BTW-optimalisatie;
Gelet op het advies van de cultuurraad van augustus 2016;
Gelet op het bij onderhavige gevoegde ontwerp van reglement;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;
BESLUIT: 21 ja-stemmen
Art. 1: De gemeenteraadsbeslissing van 30 november 2015 betreffende goedkeuring
huishoudelijke reglementen “gemeenschapscentrum ’t Hofland”,
“ontmoetingscentrum De Tassche”, “ontmoetingscentrum ’t Zonneke” en
“ontmoetingscentrum Albertzaal” wordt ingetrokken”.
Art. 2: De gemeente verleent de goedkeuring aan het bij onderhavig gevoegde
algemeen huishoudelijk reglement voor de volgende gemeentelijke zalen: ’t
Hofland, ’t Zonneke , Albertzaal, De Tassche en De Ark.
Art. 3: Dit besluit wordt ook voorgelegd aan de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf (AGB) Ardooie voor goedkeuring betreffende de bepalingen
aangaande evenementenhal De Ark.
Art. 4: Dit besluit treedt in werking vanaf 1 oktober 2016 en mits goedkeuring raad
van bestuur AGB Ardooie..
Art. 5: Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.

Christine Vandewaetere: Op factuur van De Ark was BTW aangerekend op algemene
kosten.
Dominiek Pillaert: Reglementen gaan pas in vanaf 01.10.2016
Kimara Goethals: Heel groot prijsverschil tussen dranken De Ark en ’t Hofland
Dominiek Pillaert: Dit wordt nagezien.
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Punt 11

Goedkeuren politiereglement invoering parkeerverbod in Brugsebaan
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat de geparkeerde voertuigen langsheen de Brugsebaan de
zichtbaarheid belemmeren;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregel een gewestweg (N50) bedoeld in
artikel 6 van het decreet betreft;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd langsheen het gedeelte van de
Brugsebaan gelegen tussen het kruispunt met de Meulebeeksestraat en het
kruispunt met de Kasteelstraat.
Dit zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door middel van het
bord E1aangevuld enerzijds met het bord ‘begin van de reglementering’ en
anderzijds met het bord ‘einde van de reglementering’
Art. 2. Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Punt 12

Goedkeuring agendapunten, statutenwijziging en vaststelling van het
mandaat voor de algemene vergaderingen van Gaselwest en Eandis
Assets
Context en motivering
De gemeente is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas als
deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest betrokken bij de
fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest,
IMEA, lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist.
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De gemeente werd per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Gaselwest en
Eandis Assets die op 3 oktober 2016 plaatshebben in de Ghelamco Arena
(GreenDistrrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent.
Op korte termijn dienen zich binnen het distributienetbeheer nieuwe en omvangrijke
investeringen aan, zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, Slimme Meters,
e.d…
Omdat de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken
ver onder de verwachtingen bleven, werd Eandis genoodzaakt om te zoeken naar een
nieuwe private partner die bereid is om voor lange termijn te participeren binnen
Eandis Assets.
Na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private
partners en een selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden
en vijf ervan op 5 februari 2016 een concreet niet-bindend bod uitbrachten, werd de
vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ (SGEL) door de raad van bestuur als beste
kandidaat weerhouden. Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door zijn definitief bod
van 830.000.000 euro een kapitaalparticipatie van 14 % binnen Eandis Assets ten
bedrage van 211,6 miljoen euro. Ten opzichte van de huidige netto-actiefwaarde van
484.413.396,90 euro wordt aldus een meerwaarde geboden van 345.586.603,09 euro
of 71,3 %. Van deze meerwaarde behoort 86 % aan de gemeenten. Vanaf het 9de jaar
neemt het aandeel van de private partner in de meerwaarde toe met 1% per jaar dat
hij verder deelneemt.
SGEL verwerft 211,6 miljoen euro in het kapitaal vertegenwoordigd door 17.444.458
aandelen B1 en ontvangt een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn
kapitaalbezit binnen Eandis Assets.
Dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de
toelichtende nota, die onder meer volgende thema’s omvatten:
-

-

-

-

-

afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het mogelijk
aandeelhoudersschap via een ‘groepsvennootschap’ en inzake ‘bijzondere
governance rechten’;
introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2;
modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen;
nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen;
omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels ‘kapitaal’ ten
bedrage van 211,6 miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ ten bedrage van 618,4
miljoen euro, waarvan 345,6 miljoen euro als ‘commerciële premie’);
samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders
voor de private partner en bescherming van de minderheidsrechten inzake
‘bijzondere bestuursbeslissingen’);
beperking van de stemrechten van de private partner en de
financieringsverenigingen in de algemene vergadering (plafond 20% min één
stem);
verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor
‘bijzondere beleidsbeslissingen’);
geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening
houdend met de nieuwe deelnemerscategorieën;
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-

afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de
‘commerciële premie’.

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de
gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene
vergadering en eveneens op expliciete wijze aan het voorstel van statutenwijzigingen.
De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
BESLUIT: 21 ja-stemmen
Art. 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 3 oktober
2016:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende
de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en
de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad
van bestuur opgestelde begroting 2017
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen.
Art. 2: zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 3 oktober
2016:
1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van
effectieve intrede)
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van
het register van de deelnemers
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José
Verbiese en/of mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in
voorgaande agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen en de
statuten dienovereenkomstig aan te passen
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de
te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2017
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de
splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene
vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en
Sibelgas van december 2015;
Art. 3: Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde toetreding van de
vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ als ‘B1 deelnemer’ tot de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets, aan de toetredings- en
deelnemersovereenkomst, en aan de overeenkomstige statutenwijzigingen
binnen Eandis Assets, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve
realisatie van de splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de
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algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek
en Sibelgas van december 2015;
Art. 4: de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Eandis
Assets op 3 oktober 2016, op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde
artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing;
Art. 5: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
Eandis Assets, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres
(pdf) intercommunales@eandis.be

Anja Dejonckheere: Is er geen kans dat door intrede van private deelnemer de
opbrengsten voor de gemeente niet zullen dalen?
Karlos Callens: Aandelen zullen evenveel blijven opbrengen. Ik ben wel geen
voorstander van grote fusie tot Eandis assets. Gevaar is dat de intercommunale minder
doorzichtig wordt.

Punt 13

Goedkeuring agendapunten, statutenwijziging, vaststelling van het
mandaat en aanduiding van vertegenwoordigers Gaselwest-Zuid
Context en motivering
Sinds de partiële splitsing van het voormalige Gaselwest op 1 januari 2016 neemt de
gemeente ook deel aan de opdrachthoudende vereniging ‘Gaselwest-Zuid’ voor het
distributienetbeheer elektriciteit en gas met activiteit in hoofdzakelijk een aantal
Waalse gemeenten. Uw gemeente beschikt over één aandeel B per activiteit
naargelang zij voor elektriciteit, gas of beide aangesloten is, en neemt deel tot aan de
vervaldag van 9 november 2019.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 1 juli 2016 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest-Zuid die
op 3 oktober 2016 plaatsheeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808 Zuid
te 9000 Gent;
Een dossier met documentatiestukken dat uitgewerkt werd door de raad van bestuur
in zitting van 28 juni 2016 werd aan de gemeente overgemaakt.
Er wordt gevraagd om volgende beslissingen te nemen:
Goedkeuring van de agendapunten
De gemeenteraad dient de agendapunten goed te keuren van de algemene vergadering.
Statutenwijziging
De voorgestelde aanpassingen betreffen een verduidelijking inzake het werkingsgebied
van de vereniging Gaselwest-Zuid in de artikelen 1 en 2bis van de statuten met
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expliciete verwijzing naar het Samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 afgesloten
tussen de drie regio’s en toevoeging van een bijlage 4 waarin het aantal betrokken
eindklanten (EAN’s) dat door de ‘gemeenschappelijke installaties’ gevoed wordt, is
opgenomen.
Verder wordt voorgesteld om artikel 12.1. van de statuten te wijzigen door het aantal
bestuurders te verhogen met één bestuurder (van 4 naar 5). De gemeente KomenWaasten zal voortaan twee bestuurders kunnen voordragen in de plaats van één.
Hierbij wordt gevraagd dat de gemeenten expliciet akkoord gaan met dit voorstel van
statutenwijziging.
Aanduiding van vertegenwoordigers
Artikel 24.1. van de statuten van Gaselwest-Zuid bepaalt dat de algemene vergadering
samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de aandeelhouders en dat de vertegenwoordigers van de gemeenten dienen te worden aangeduid door de gemeenteraad
onder de gemeenteraadsleden. Het is noodzakelijk om zowel een effectieve
vertegenwoordiger als een plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden om
zeker te zijn dat de gemeente steeds op geldige wijze vertegenwoordigd is voor de
resterende duur van de legislatuur 2013-2018.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT: 21 ja-stemmen
Art. 1. zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering
in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid
d.d. 3 oktober 2016:
1. Statutenwijzigingen
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2017.
3. Statutaire benoemingen
4. Statutaire mededelingen
Art. 2. zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid met betrekking tot de artikelen
1, 2bis (verduidelijking werkingsbeid), en artikel 12.1. (samenstelling raad van
bestuur), alsook toevoeging van bijlage 4 (eindklanten);
Art. 3. om aan te duiden
- mevrouw Kathleen Verhelle, schepen, wonende te Ardooie, Kleine
Boterweg als effectieve vertegenwoordiger van de gemeente,
- en mevrouw Terry Callens, gemeenteraadslid, wonende te Ardooie,
Kaaistraat als plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente,
om deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest-Zuid die in buitengewone zitting zal plaatshebben op 3
oktober 2016 in de Ghelamco Arena’, Ottergemsesteenweg 808 Zuid te 9000
Gent en aan alle algemene vergaderingen die daarna door Gaselwest-Zuid zullen
worden georganiseerd tot en met 31 december 2018;
Art. 4. de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende
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vereniging Gaselwest-Zuid op 3 oktober 2016, op te dragen zijn/haar stemgedrag
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikelen 1 en 2.
Art. 5. het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te berichten aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid, ter attentie van het secretariaat,
uitsluitend op het mailadres (pdf) Gaselwest-Zuid@eandis.be.

Punt 14

Goedkeuren beheersovereenkomst OCMW – Gemeente betreffende
aanstelling één secretaris + aanpassing rechtspositieregeling
Veerle Dejaeghere: Net zoals we het bij punt 5 ter sprake brachten, vraag ik me af of
het takenpakket niet te zwaar is? Wordt de secretaris niet te zwaar belast met een
fulltime erbij?
Karlos Callens: Bij het OCMW is het geen fulltime job. Bij de gemeente werken 200
personeelsleden in totaal en bij het OCMW misschien 30. Er is ook geen andere optie.
Er kunnen in de toekomst toch geen twee secretarissen meer zijn, wel eventueel een
assistent van de secretaris
Veronique Buyck: Er is een doorlichting van het personeel, daaruit kunnen bepaalde
zaken naar voren komen.
Veerle Dejaeghere: En wanneer is die audit?
Karlos Callens: Deze is nu bezig. Het is voorlopig ook de enige oplossing. In de toekomst
denk ik eraan om het OCMW te verhuizen naar de gemeentegebouwen.

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen.
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende het
bestuurlijk toezicht op gemeenten en politiezones.
Gelet op artikel 75 en 271 van het OCMW decreet:
 Artikel 75§3 2° met toepassing van artikel 271 kan de gemeentesecretaris van
de gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
wordt bediend, tegelijkertijd het ambt van secretaris van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn uitoefenen.
 Artikel 271: Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten
over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In de
beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijke welzijn voor bepaalde functies
beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden.
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Gelet op de conceptnota van Liesbeth Homans inzake de integratie van het OCMW in
de gemeente, goedgekeurd door de Vlaamse regering dd. 16 januari 2015.
Overwegende dat de OCMW-secretaris van het OCMW met ingang van 01.10.2016
ontslag neemt om een andere functie op te nemen;
Gelet op het voorstel van de beheersovereenkomst Gemeente-OCMW waarin vermeld
is dat er één secretaris wordt aangesteld voor gemeente en OCMW:
Gelet op de nota in bijgaande waarbij de diverse mogelijkheden zijn geopperd;
Overwegende dat in toepassing van artikel 166 van de rechtspositieregeling de raad
kan bepalen dat het jaarsalaris van de secretaris van de gemeente die met toepassing
van artikel 75 en 271 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de OCMW’s ook de functie van secretaris van het OCMW uitoefent,
verhoogd wordt met maximaal 30%.
Overwegende dat artikel 151§2 van de rechtspositie dient worden aangepast;
Gelet op het advies van het bijzonder overlegcomité van 29 augustus 2016 (protocol
van niet akkoord;
Overwegende dat de meeste besturen de toelage van 30% verstrekken en de
combinatie van gemeente-en, OCM-secretaris een financieel positief effect heeft gelet
op verdwijnen van voltijdse functie;
Overwegende dat de wettelijke mogelijkheid is voorzien om toelage van 30% toe te
kennen;
Gehoord de burgemeester;
BESLUIT: 21 ja-stemmen
Art. 1: De onderstaande beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW
goed te keuren.
Art. 1.De secretaris van het gemeentebestuur voert ook de taak van secretaris
van het OCMW uit. Deze functie wordt voor 100 % uitgeoefend, verdeeld
over 75 % voor het gemeentebestuur en 25 % voor het OCMW.
Art. 2.Het gemeentebestuur van Ardooie is de juridische werkgever van de
secretaris. De volledige loonkost wordt gedragen door het
gemeentebestuur van Ardooie. De secretaris heeft zijn vaste zetel op het
gemeentebestuur en stelt zich ter beschikking van het OCMW volgens
noodwendigheid en voor uitvoering van opdrachten op de zetel van het
OCMW. Een degelijk gescheiden klassement is noodzakelijk in het kader
van organisatiebeheersing en dit klassement wordt bewaard in de
respectievelijke zetels.
Art. 3.Het werkgeversgezag op de secretaris wordt zowel door het
gemeentebestuur als door het OCMW uitgevoerd, elk voor wat betreft de
opdrachten uitgevoerd voor zijn bestuur.
Art. 4.De rechtspositieregeling van het gemeentebestuur is van toepassing op
de gemeenschappelijke secretaris. De secretaris wordt geëvalueerd zoals
voorzien in deze rechtspositieregeling. Vanuit het OCMW wordt een
insteek voor deze evaluatie gegeven. Een salariscomplement van 30% van
het jaarsalaris wordt toegekend aan de secretaris conform art.122 van het
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rechtspositiebesluit. De rechtspositieregeling van de gemeente Ardooie
wordt in die zin aangepast.
Art. 5.De secretaris maakt deel uit van zowel het managementteam van het
gemeentebestuur als van het managementteam van het OCMW.
Art. 6.Er worden geen wijzigingen aangebracht aan het budgethouderschap van
de beide organisaties.
Art. 7.De beheersovereenkomst gaat in op 01.10.2016 en wordt na één jaar
geëvalueerd.
Art. 2: Artikel 151§2 van de rechtspositieregeling van de gemeente wordt als volgt
aangepast: “Het jaarsalaris van de gemeentesecretaris die met toepassing van
artikel 75 en 271 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ook de functie
van OCMW-secretaris uitoefent, wordt verhoogd met maximaal 30%.”
Art. 3: Afschrift van deze beslissing over te maken aan de OCMW-Voorzitter.

Christine Vandewaetere: Waar moet mantelzorgpremie worden aangevraagd?
Marleen Lepla: Bij het OCMW, er verschijnt infokrant gericht voor senioren ouder dan
65 jaar met o.m. meer uitleg nopens mantelzorgpremie.
Anja Dejonckheere: Wanneer rijdt opnieuw buslijn 73 normaal traject?
Dominiek Pillaert: Dit zou pas ingaan op maandag. We zullen dit nog communiceren
naar inwoners via website en facebook.
Veronique vandekerckhove: In Stationsstraat wordt nu al te snel gereden.
Karlos Callens: Er is gevraagd aan korpschef om snelheidscontroles uit te voeren,
probleem dat hij over weinig politiemensen beschikt. Ideaal is verplaatsbare flitser,
maar dit is wel duur en diverse wijkagenten zouden nog niet opgeleid zijn voor de
controles.
Kimara Goethals: Vraag voor zone 30 in Stationsstraat ter hoogte van speelplein.
Karlos Callens: We zijn bezig met opmaak van mobiliteitsplan.
Kurt Eeckhout: Komt er nog groen in de Stationsstraat
Karlos Callens: Er zijn uitsparingen tussen parkeerstroken en daar komen bakken met
planten.

Namens de Raad
De Secretaris,
D. Pillaert,
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De Voorzitter,
K. Callens
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