Zitting van 24 april 2017
Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ;
De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Callens T., Verhelle K .en Lepla M.,
Schepenen;
Mevr. en de heren Vandewaetere C., Buyck V., 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

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 27 maart 2017
Het verslag van de zitting van 27 maart 2017 wordt goedgekeurd met 19 ja-stemmen
en 2 onthoudingen

Punt 2

Verlenen advies rekening kerkfabriek St. Martinus Ardooie dj. 2016
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten;
Gezien de rekeningen van het jaar 2016 van de kerkfabriek St. Martinus Ardooie
voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies;
Overwegende dat er een exploitatieoverschot is van € 37.896,67 en een
investeringsoverschot van € 2.300,92;
Gehoord de Burgemeester;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Gunstig advies te verstrekken aan de rekening van de kerkfabriek St.-Martinus
Ardooie voor het jaar 2016 zoals voorgelegd in bijlage.
Art. 2: Dit advies over te maken aan de Provinciegouverneur.

Punt 3

Verlenen advies rekening kerkfabriek St. Martinus Koolskamp dj. 2016
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten;
Gezien de rekeningen van het jaar 2016 van de kerkfabriek St. Martinus Koolskamp
voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies;
Overwegende dat er een exploitatieoverschot is van € 22.164,41;
Gehoord de Burgemeester;
BESLIST: 21 ja-stemmen
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Art. 1: Gunstig advies te verstrekken aan de rekening van de kerkfabriek St.-Martinus
Koolskamp voor het jaar 2016 zoals voorgelegd in bijlage.
Art. 2: Dit advies over te maken aan de Provinciegouverneur.

Punt 4

Goedkeuring jaarverslag 2016 interlokale vereniging MidWest
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
en latere wijzigingen;
Overwegende dat de toetreding tot de Interlokale Vereniging Associatie Midwest is
goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 december 2015 en 27 februari 2017;
Gelet op artikel 17 van de statuten van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest
dat bepaalt dat het jaarverslag en de jaarrekening na afloop van het betreffende jaar
ter goedkeuring wordt overgemaakt aan de gemeenteraden van de deelnemende
lokale besturen en de raad van bestuur van WVI,
Overwegende de goedkeuring van het jaarverslag door het Beheerscomité;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Het werkingsverslag van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest voor 2016, zoals
vastgesteld in bijlage goed te keuren.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale Vereniging Associatie Midwest
en ter kennis gebracht aan de toeziende overheid ingevolge art.252 van het
gemeentedecreet.

Punt 5

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van I.V.I.O. op 22 mei 2017
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 21 maart 2017 met uitnodiging tot de algemene
vergadering van 22 mei 2017 om 18u00, met alle bijhorende stukken en met volgende
agenda:
Goedkeuren verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016
Kennisname verslag van de heer Commissaris-revisor
Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2016
Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor voor het boekjaar 2016
Varia
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
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BESLIST: 21 ja-stemmen
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 2017 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van
de algemene vergadering van 22 mei 2017 goedkeuren.
Art.3: Deze beslissing over te maken aan I.V.I.O., Lodewijk de Raetlaan 12, 8870
Izegem.

Kurt Eeckhout: Melding dat de kleine IVIO-zakken snel scheuren. Vraag om dit mee te
delen aan IVIO.

Punt 6

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van WVI op 18 mei 2017
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 17
maart 2017 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van WVI
van 18 mei 2017;
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 WVI van 17 maart 2017 met uitnodiging tot de algemene
vergadering van 18 mei 2017 om 18u30, met alle bijhorende stukken en met volgende
agenda:
Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 22/12/2016
Verslag van de raad van bestuur
Verslag van de commissaris
Jaarrekeningen 2016
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Benoeming van de heer Alexander De Vos (Brugge) (aandelen A) en mevrouw Christine
Beke (aandelen B) als leden in het regionaal comité Oostende-Brugge
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda.
Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van 18 mei 2017 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van
de algemene vergadering van 18 mei 2017 goedkeuren.
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Art.3: Deze beslissing over te maken aan W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge

De burgemeester deelt mee dat aan de oprit E403 ter hoogte van Ardooie er werken
gepland zijn die starten op 15 mei en zestal weken zullen duren. Dit zal de nodige
hinder met zich meebrengen. AWV houdt nog persconferentie hieromtrent.
Kurt Eeckhout: opmerking van bewoner in Laagstraat dat vrachtwagens zorgen voor
hinder in Laagstraat.
Karlos Callens: Uitgezonderd plaatselijk zwaar vervoer mogen daar geen vrachtwagens
passeren. Is dus bevoegdheid van politie om te controleren. We zullen dit melden aan
de politie.
Kurt Eeckhout: In Kachtemsestraat is bord 7,5 ton omvergereden. Tevens is spiegel in
Vernagelingstraat verdwenen.
Karlos Callens: De gemeente is geen voorstander om spiegels te plaatsen omwille van
de aansprakelijkheid in geval de spiegel niet correct staat.
Anja Dejonckheere: Klopt het dat de Watervalstraat volgend jaar volledig wordt
vernieuwd.
Krist Soenens: Er is daar geen sprake van.
Kimara Goethals: Er was beloofd om voetpad te voorzien ter hoogte van kruispunt met
Oude Lichterveldestraat en inrit naar parking ’t Hofland.
Krist Soenens: Dit is voorzien in onderhoudswerken om uit te voeren.
Anja Dejonckheere: Ter hoogte van Ommegangstraat zijn paaltjes verdwenen aan
kruispunt Oude Lichterveldestraat, kan gevaarlijk zijn voor voetgangers.
Dominiek Pillaert: Die paaltjes werden telkens omver gereden door
landbouwvoertuigen, vandaar zijn de paaltjes een vijftal jaar geleden niet terug
geplaatst.
Veerle Dejaeghere: In ’t Hofland staat slechts één container, vraag om container met
papier/karton en PMD bij te plaatsen zodat kan gesorteerd worden.
Karlos Callens : Er is opdracht gegeven om 2de container bij te plaatsen.
Kurt Eeckhout: Aan pompstation G&V staan vaak vrachtwagens aan te schuiven in
Pittemsestraat hetgeen hinderlijk en gevaarlijk is.
Karlos Callens: Dit klopt niet, was vroeger wel zo maar sinds wijzigingen inplanting
pompstations zijn daar zo goed als geen problemen meer.
Kurt Eeckhout: Is het niet interessant om elektrische veegmachine aan te kopen?
Karlos Callens: Er wordt gezien voor opkuis via sociale tewerkstelling (bv. Mariasteen).
Ook is elke burger verantwoordelijk voor het schoonhouden van het voetpad voor zijn
eigendom.
Kurt Eeckhout: Ik heb vernomen dat er drugs gedeald wordt in Volkspark.
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Karlos Callens: Politie doet regelmatig acties, dit wordt meegedeeld aan
politiediensten.

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