Zitting van 23 april 2018
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., algemeen directeur.

Punt 1

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 26 maart 2018
Het verslag van de zitting van 26 maart 2018 wordt éénparig goedgekeurd

Punt 2

Voorstel aan Bestendig Deputatie tot definitieve afschaffing deel
buurtweg nr.52 (Hoogbeverenstraat).
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wetten van 28 mei
1863 en 19 maart 1966, en artikel 6 van de wet van 9 augustus 1948 tot wijziging van de
wetgeving op de buurtwegen en decreet van 4 april 2014 tot wijziging van wetgeving op
buurtwegen en rooilijnen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van ander
regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurwegen;
Gelet op de aanvraag van de heer en mevrouw Verkindere Filip – Vanhulle Corine,
wonende te Ardooie, Beverensestraat 72 om deel van de buurtweg nr.52 (deel ter hoogte
van woning met huisnr. 18) af te schaffen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2018 waarbij principieel is beslist de
procedure te starten voor afschaffing deel buurtweg nr.52;
Overwegende dat dit deel van de buurtweg nr.52 al lang niet meer bestaat, bovendien al
de facto is opgenomen in privaat terrein en trouwens doodloopt op een reeds afgeschaft
deel van buurtweg nr.52 (afgeschaft door de Bestendige Deputatie op datum van 17 april
2008);
Overwegende dat een vergoeding dient worden betaald door de aanvrager voor
overname van het afgeschafte deel, groot een oppervlakte van 308 m² x € 20,00/m²,
totaal van € 6.160;
Overwegende dat de aanvrager zich akkoord heeft verklaard tot betaling van de
gevraagde vergoeding;
Gelet op het uittreksel uit de atlas van de buurtwegen, aangevuld met een kadastraal
uittreksel;

Gelet op het gevoerde openbaar onderzoek;
Overwegende dat de aankondiging van dit openbaar onderzoek werd aangeplakt aan het
gemeentehuis en ter plaatse, meer bepaald ter hoogte van woning Hoogbeverensestraat
18;
Gelet op de afzonderlijke mededelingen, met een aangetekende brief in hun woonplaats,
aan de eigenaars van percelen die palen aan de af te schaffen delen van de buurtweg;
Overwegende dat het openbaar onderzoek georganiseerd werd gedurende een periode
van 30 dagen;
Gelet op het proces-verbaal van afsluiting van het openbaar onderzoek dd. 05.04.2018,
waaruit blijkt dat er in het kader van dit openbaar onderzoek geen bezwaarschrift werd
ingediend;
Overwegende dat op basis van de voormelde motiveringen geoordeeld kan worden dat er
gunstig advies verleend kan worden aan de voormelde de vraag tot afschaffing van deel
van de buurtweg nr. 52 (Hoogbeverenstraat) zoals opgemaakt door beëdigd landmeterexpert Vanhee, door de gemeenteraad definitief vastgesteld en samen met een kopie van
het gehele dossier ter goedkeuring aan de bestendige deputatie van de Provincie WestVlaanderen voorgelegd kan worden;
Gehoord de burgemeester in zijn verslag;
BESLIST: 20 ja stemmen en 1 onthouding (Veerle Dejaeghere)
Het voorliggend voorstel tot afschaffing van deel van de buurtweg nr. 52
(Hoogbeverenstraat) definitief vast te stellen en samen met een kopie van het gehele
dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de bestendige deputatie van de provincie
West-Vlaanderen.

Punt 3

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Opzetten serverinfrastructuur voor hosting van virtuele servers met
replicatie naar remote site.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, §
1, 1° a (limiet van € 144.000,00 excl. btw niet bereikt);

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Opzetten serverinfrastructuur voor
hosting van virtuele servers met replicatie naar remote site.” een bestek met nr. 2018/04
werd opgesteld door Algemeen directeur;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 57.851,24 excl. btw
of € 70.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in budget 2018;
BESLIST : éénparig
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/04 en de raming voor
de opdracht “Opzetten serverinfrastructuur voor hosting van virtuele servers
met replicatie naar remote site.”, opgesteld door algemeen directeur. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 57.851,24 excl. btw of € 70.000,00 incl. 21% btw.

Punt 4

Art. 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Art. 3:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2018.

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. aankoop dranken
culturele centra.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, §
1, 1° a (limiet van € 144.000,00 excl. btw niet bereikt);

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “aankoop dranken culturele centra” een
bestek met nr. 2018/02 werd opgesteld door algemeen directeur;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 109.990,90 excl.
btw of € 133.088,99 incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in budget 2018;
Overwegende dat ingevolge opmerking raadslid het lastenboek wordt als volgt aangepast:
“ice-teablikjes” worden vervangen door “ice-tea flesjes”;
BESLIST: éénparig
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/02 en de raming voor
de opdracht “aankoop dranken culturele centra”, opgesteld door algemeen
directeur. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 109.990,90 excl. btw of
€ 133.088,99 incl. btw.
Art. 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Art. 3:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2018.

Filip Godderis: voorstel om wijziging in lastenboek aan te brengen, er staat vermeld dat
16.000 blikjes ice-tea worden voorzien, beter flesjes aankopen gezien vorige
gemeenteraad men is opgekomen tegen blikjes (i.v.m. zwerfvuil).
Karlos Callens: Dit is goed idee, bestek wordt aangepast.

Punt 5

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van I.V.I.O. op 22 mei 2018.
Gelet op het artikel 44 en 65 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat minstens één algemene
vergadering belegd wordt voor de controle op de activiteiten van het voorbije boekjaar;

Gelet op het schrijven van I.V.I.O. van 20 maart 2018 met uitnodiging tot de algemene
vergadering van 22 mei 2018 om 18u00, met alle bijhorende stukken en met volgende
agenda:
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2017
Kennisname verslag van de Commissarisrevisor
Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2017
Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris revisor voor het boekjaar
2017
5. Ontslagen en benoemingen
6. Herbenoeming commissaris
7. Varia
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
BESLIST: éénparig
Art.1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda.
Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van 22 mei 2018 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de
algemene vergadering van 22 mei 2018 goedkeuren.
Art.3: Deze beslissing over te maken aan I.V.I.O., Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem

Punt 6

Goedkeuring agendapunten + goedkeuren statutenwijziging en
vaststelling mandaat vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van Gaselwest op 25 juni 2018.
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale
Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26 maart 2018 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Gaselwest die op 25 juni 2018 plaats heeft in Businessgebouw van KSV Roeselare,
Diskmuidsesteenweg 374 te 8800 Roeselare;
Overwegende dat een verzoek tot verschuiven einddatum van 9 november 2019 naar 1
april 2019 wordt voorgesteld:
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest (met
uitzondering van PBE) vermelden datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden
aangewezen als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun
algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen
dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019.

De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een
omstandig verlag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij
gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuw worden ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte
tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden.
Vandaar wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht
mogelijk bij de inwerkintreding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen.
Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de
bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle
distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.
Overwegende dat een voorstel tot verlenging van de tijdsduur van 1 april 2019 tot en met
29 maart 2037 wordt aangevraagd:
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt
overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017
voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te
verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt
voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de
toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van
PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019. Het voorstel tot verlenging is uitsluitend
gericht aan de 55 Vlaamse deelnemende gemeenten.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking (artikel 423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017)
kan op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op
voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het
aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging beslissen
met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van
de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend
geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen
reëel aandienen.
Uiterlijk 90 dagen vóór de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de
agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en
houden op deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun
beslissing daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering.
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen,
worden geacht verder deel ut te maken van de opdrachthoudende vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing
van de gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is,
is het aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel
70 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport
opstelt over de werking van de opdrachtoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en
eveneens een ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten

samen de motiveringselementen in functie van het onderzoek van het
verlengingsvoorstel.
Overwegende dat een statutenwijziging is voorzien die hun oorsprong vinden in
meerdere domeinen:
-aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba
en Infrax cvba en in het kader van de “multi utilitiy” activiteiten met inwerkingtreding op
1 juli 2018:
•
•
•
•
•
•
•

Naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System
Operator;
Doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en
(kabel)netwerken;
Introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)
netwerken
Regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten voor en na 1 juli
2018 over de verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken
entiteiten;
Winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
Vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;
Actualisering van de exploitatie-overeenkomst

-aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met
principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019;
•
•
•
•
•

Aantal leden van de raad van bestuur;
Genderbepaling;
Mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
Inlassing opstelling code goed bestuur;
Mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van
gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende
vereniging.

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 onder
meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, zoals gewijzigd op 18 januari 2013;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: éénparig
Art 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd. 25 juni 2018:

1.

Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de
einddatum van Gaselwest, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019
overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur.
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest
van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 waaraan uitsluitend 55 Vlaamse
gemeenten deelnemen; met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met
betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de
vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
3. Statutenwijzigingen:
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het
kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording
van de wijziging van het doel
3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.
4. Inkanteling van deel FIGGA – Vaststelling van de vervulling van de
opschortende voorwaarden.
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1
tot en met 4 bij authentieke akte vast te stellen.
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis
System Operator cvba met naamwijziging in “Fluvius System Operator” –
bevestiging van participatie van Gaselwest in de nieuwe werkmaatschappij
Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
7. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2017.
8. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
9. Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2017.
10. Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de
regionale bestuurscomités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot
het boekjaar 2017.
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga
met betrekking tot het boekjaar 2017.
13. Statutaire benoemingen.
14. Statutaire mededelingen.
Art 2: Een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige
statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 9
november 2019 naar 1 april 2019
Een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 1 april 2019 tot en met 29 maart
2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende vereniging Gaselwest te

verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die bij
de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd.
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest.
Art 3: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 25 juni 2018, op
te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige
raadsbelsissing.
Art 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat,
uitsluitend op het emailadres intercommunales@eandis.be

Punt 7

Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2017 van de interlokale
vereniging RSO (Regionaal Sportoverleg).
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 september 2004 inzake overeenkomst
betreffende de oprichting van een interlokale vereniging “regionaal sport overleg-R.S.O.”;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 september 2013 waarbij de verderzetting van
de interlokale vereniging “regionaal sport overleg – R.S.O.” tot 30 juni 2019 was
goedgekeurd;
Gelet op de rekening van RSO van het jaar 2017 zoals vastgesteld in bijlage;
Overwegende dat er een batig saldo is van € 5.532,04;
Overwegende dat de rekening dient worden goedgekeurd door de leden;
Na beraadslaging:
BESLIST: éénparig
Het jaarverslag en de rekening van de RSO van het jaar 2017 zoals vastgesteld in bijlage
goed te keuren.
Deze beslissing over te maken aan het RSO.

Punt 8

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van WVI op 24 mei 2018.
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 28
maart 2018 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van WVI van
24 mei 2018;
Gelet op het feit artikel 44 en 65 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat minstens één algemene
vergadering belegd wordt voor de controle op de activiteiten van het voorbije boekjaar;
Gelet op het schrijven van WVI van 28 maart 2018 met uitnodiging tot de algemene
vergadering van 24 mei 2018 om 18 u 30 in OC Den Trap, Klerkenstraat 37, 8920
Langemark-Poelkapelle, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 22-122017
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2017
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Mededelingen
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
BESLIST: éénparig
Art.1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda.
Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van 24 mei 2018 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de
algemene vergadering van 24 mei 2018 goedkeuren.
Art.3: Deze beslissing over te maken aan WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge

Varia
Filip Godderis: Er staan op heel veel plaatsen aankondigingen van immobiliënkantoren
van woningen die te koop of te huur staan, vraag om dit weg te nemen. Verenigingen
mogen immers ook geen aankondigingen plaatsen.
Karlos Callens: Dit is nooit aangevraagd, er wordt opdracht gegeven die bordjes te
verwijderen.
Kimara Goethals: Vraag of de lijst met panden leegstand die begin april in college is
gekomen, de volledige lijst is.
Karlos Callens: Er zijn meer panden dan 23 die leegstaan. Lijst kan steeds worden
aangevraagd.

Anja Dejonckheere: Vroeger is door onze fractie reeds gevraagd om werken aan
bibliotheek te starten zonder subsidies, nu zouden die werken toch starten zonder
subsidies?
Karlos Callens: De subsidies zijn niet opgezegd, noodzakelijke werken worden uitgevoerd.
Chantal Vande Vyvere: De goten zijn al vernieuwd, nu worden de ramen ook vernieuwd,
dit na toestemming van erfgoed. De toelage zou pas in 2020 worden ontvangen.
Karlos Callens: Ook tapijt wordt vervangen, maar dit is zonder subsidies.
Veerle Dejaeghere: Met de werkgroep amfibieën was gevraagd om op LED-scherm
resultaten bekend te maken. Spijtig dat dit niet is goedgekeurd.
Kathleen Verhelle: Volgens reglement kunnen enkel aankondigingen worden vermeld. Is
wel vermeld geweest op gemeentelijke website en infoblad.
Kimara Goethals: Hellend vlak van voetpad naar straat is aangepast ter hoogte van
bibliotheek, maar enkel aan één straatzijde. Vraag om dit ook aan overkant aan te
passen.
Karlos Callens: Dit wordt bekeken.
Kimara Goethals: Afwasbare luiers kunnen niet meer worden verkregen bij “Grace is
green”. Vraag dat dit kan worden gewisseld waar men wel afwasbare luiers verkoopt (bv.
in apotheek).
Karlos Callens: Er wordt gezien om dit toe te passen.
Kurt Eeckhout: E is regelmatig waterinsijpeling in raadzaal. Vraag om dit te herstellen, ook
interessant om vaste beamer met bluetooth te voorzien.

Namens de Raad
Algemeen Directeur,
D. Pillaert,

Voorzitter,
K. Callens

