Zitting van 07 september 2015
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 Decorte G., raadsleden;
en Pillaert D., secretaris.

Punt 1

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 29 juni 2015
Het verslag van de zitting van 29 juni 2015 wordt goedgekeurd met 19 ja-stemmen en 1
onthouding (C. Vandewaetere)

Punt 2

Goedkeuren grondoverdracht verkaveling in de Bessenstraat te Ardooie.
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Overwegende dat een verkaveling (verkavelingsnummer 2012/26) is aangelegd in de
Bessenstraat waarbij een deel van de Bessenstraat is verbreed;
Overwegende dat het gaat om volgende onroerend goed:
 Eigendom Carine Deforche perceel grond kadastraal bekend als 1ste afdeling, Sectie A
deel nr.795s² - Grootte: 1a86ca.
Overwegende dat wordt voorgesteld om het bovenvermeld perceel te geven om niet;
Gelet op het plan in bijlage opgemaakt door landmetersbureau Metimo bvba;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: Akkoord te gaan om onderstaand perceel grond kosteloos over te nemen door het
gemeentebestuur:
 Eigendom Carine Deforche perceel grond kadastraal bekend als deel van Sectie
A deel nr.795s² Grootte: 1a86ca
Art. 2: Deze beslissing op te sturen naar de dienst vastgoedtransacties voor opmaak en
verlijden authentieke akte.

Punt 3:

Definitieve goedkeuring toekennen nieuwe straatnamen verkaveling
De Tassche (bij de Boterstraat te Roeselare).
Gelet op het decreet van 28.01.1977 en laatste wijziging decreet van 22.11.2002 tot
bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen;
Gelet op de omzendbrief van de Gouverneur van West-Vlaanderen respectievelijk van
21.05.1979, 18.06.1980 en 23.07.1998 inzake benaming openbare wegen en pleinen;
Gelet op de princiepsbeslissing van de gemeenteraad van 27 april 2015 betreffende
toekenning straatnamen voor de verkaveling in De Tassche;
Overwegende dat één van de straten een deelweg met stad Roeselare is en dat de naam
op grondgebied Roeselare Boterstraat is doch dat er reeds een Boterstraat bestaat in
Ardooie zodat geopteerd wordt om nieuwe naam te geven aan die straat;
Overwegende dat gunstig advies is gegeven door de cultuurraad;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om de straten als volgt te benoemen (zie
plan in bijlage): Maalderijstraat (zuidoostelijke straat), Weverijstraat (straat in midden van
verkaveling) en Boerderijstraat (deels deelweg met Boterstraat + noordelijke straat);
Gelet op het openbaar onderzoek gedurende 30 dagen;
Gehoord de Burgemeester ;
BESLIST: 20 ja-stemmen
De nieuwe straten in de verkaveling De Tassche (bij de Boterstraat te Roeselare) de
volgende straatnamen te geven:


Maalderijstraat (zuidoostelijke straat)



Weverijstraat (middenste straat)



Boerderijstraat (deels deelweg met Boterstraat uitlopend in straat ten noorden van
verkaveling)

Christine Vandewaetere: Blijft het tracé in de Boterstraat ?
Karlos Callens: Naar de N37 toe wordt de straat verbreed zodat twee wagens kunnen
rijden.

Punt 4

Goedkeuren lestijdenpakket gemeentelijke basisschool De Zonnebloem
schooljaar 2015-2016.
Gelet op het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997, gewijzigd door het decreet van 14
februari 2003;
Gelet op de OZB BaO/98/5, ondermeer betreffende de aanwending van het
werkingsbudget voor beleidsondersteuning;

Gelet op het voorgelegde lestijdenpakket voor 2015-2016 van de gemeentelijke
basisschool De Zonnebloem;
Overwegende dat dit punt eveneens is behandeld in de schoolraad en ABOC;
Overwegende dat het lestijdenpakket voor het schooljaar 2015-2016 als volgt is:
kleuteronderwijs 125 lestijden + 6 lestijden SES - lager onderwijs 238 lestijden + 11
lestijden SES – administratieve ondersteuning 53 punten – kinderverzorging 9/32 - zorg
49 punten - ICT-ondersteuning 15 punten;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Het lestijdenpakket over het schooljaar 2015-2016 in het gemeentelijk basisonderwijs is
als volgt:







kleuteronderwijs 125 lestijden + 6 lestijden SES
lager onderwijs 238 lestijden + 11 lestijden SES
administratieve ondersteuning 30/36
kinderverzorging 9/32 uren
zorg 21/36 uren
ICT-ondersteuning 6/36 uren

Het lestijdenpakket over het schooljaar 2015-2016 wordt goedgekeurd.
Afschrift van onderhavige beslissing zal worden overgemaakt aan het schoolhoofd

De Burgemeester geeft nog enkele punten ter informatie mee.
Zo wordt meegedeeld dat er reeds diverse contacten zijn met de
verzekeringsmaatschappij betreffende de brand op De Tassche. Het gebouw is verzekerd
voor de heropbouw, weliswaar staat een deeltje van het gebouw nog overeind (o.m.
verwarmingslokaal) zodat dit niet wordt meegerekend. Het is geen optie om een nieuw
rond gebouw te bouwen gezien veel plaatsverlies en zeer duur. Er wordt gezien naar
ideale locatie. Na meer duidelijkheid omtrent bedrag dat gemeente krijgt van verzekering
zal gezien worden om dossier zo snel mogelijk te starten, liefst goedkeuring plannen tegen
01.01.2016.
In Gaselwest is plan om alle distributienetbeheerders onder één vereniging onder te
brengen. Vraagtekens hoeveel door burgers zal moeten worden betaald voor
distributietarief van energie. Geleidelijke overgang naar gelijkheid van
distributienettarieven is wenselijk. Kleinere gemeenten zullen waarschijnlijk minder
inspraak hebben gezien grotere structuur.
Vorige punt is misschien aanleiding naar fusies van gemeenten. Meer en meer
samenwerkingsverbanden tussen gemeenten zijn merkbaar.
Gino Deceuninck: Waar zal nieuw gebouw De Tassche komen?
Karlos Callens: Waarschijnlijk waar de kerk stond.
Anje Dejonckheere: Wat met de lopende aanbestedingen van kerk De Tassche?

Karlos Callens: Dit kan zonder vergoeding worden stopgezet. Inmiddels zijn onderzoeken
bezig naar de daders. Indien daders gevonden, kan bij minderjarigen familiale verzekering
worden aangesproken.
Christine Vandewaetere: Blijft toren staan?
Karlos Callens: Het is inderdaad de bedoeling dat de toren blijft staan.
Christine Vandewaetere: Op ’t Veld staan aanhangwagens geparkeerd hetgeen onveilige
situatie creëert.
Karlos Callens: Er is gevraagd aan Meulebeke om eigenaar hierover aan te spreken, de
wagens staan wel rechtsgeldig. Enige mogelijkheid is parkeerverbod, maar dan kan
niemand daar nog parkeren.
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