Zitting van 25 april 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

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 29 maart 2016
Het verslag van de zitting van 29 maart 2016 wordt goedgekeurd met 20 ja-stemmen
en 1 onthouding (Christine Vandewaetere)

Punt 2

Verlenen advies rekening kerkfabriek St. Martinus Ardooie dj. 2015
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten;
Gezien de rekeningen van het jaar 2015 van de kerkfabriek St. Martinus Ardooie
voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies;
Overwegende dat er een exploitatieoverschot is van € 39.998,42 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 2015 zoals voorgelegd in bijlage.
Art. 2: Dit advies over te maken aan de Provinciegouverneur.

Christine Vandewaetere: Wat is stand van zaken renovatie kerk te Ardooie? Ik heb
immers vernomen dat er problemen zijn i.v.m. schilderwerken.
Karlos Callens: Alles verliep normaal doch de aannemer schilderwerken wil werken niet
uitvoeren gezien volgens hem het schilderwerk niet degelijk kan worden uitgevoerd
zoals vermeld in lastenboek. Ofwel worden werken toch uitgevoerd, wat volgens mij
wel zou kunnen ofwel dient eerst laag worden verwijderd hetgeen een heel serieuze
meerkost is en nieuwe aanbesteding betekent.
Kimara Goethals: Wat met de reeds voorziene activiteiten in de kerk?
Karlos Callens: Dit is geen probleem voor het gemeentebestuur.
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Punt 3

Verlenen advies rekening kerkfabriek St. Martinus Koolskamp dj. 2015
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten;
Gezien de rekeningen van het jaar 2015 van de kerkfabriek St. Martinus Koolskamp
voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies;
Overwegende dat er een exploitatieoverschot is van € 23.333,32;
Gehoord de Burgemeester;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Gunstig advies te verstrekken aan de rekening van de kerkfabriek St.-Martinus
Koolskamp voor het jaar 2015 zoals voorgelegd in bijlage.
Art. 2: Dit advies over te maken aan de Provinciegouverneur.

Punt 4

Kennisname jaarverslag 2015 Projectvereniging Woondienst Regio
Roeselare
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van projecten ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid
Gelet op de oprichting van de intergemeentelijke projectvereniging “Woondienst Regio
Roeselare” na ondertekening van de statuten van 9 maart 2009 door de gemeenten
Ardooie, Roeselare, Lichtervelde, Hooglede, Staden en Moorslede
Gelet op de bepalingen in de statuten van de projectvereniging die luiden: “§ 2. De
raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk binnen de 3
maanden na het verstreken werkjaar. De raad van bestuur legt de jaarrekening samen
met het verslag van de accountant en het activiteitenverslag uiterlijk binnen de
daaropvolgende maand ter kennisgeving voor aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten. De gemeenten maken binnen de twee maanden na
ontvangst van deze documenten de resultaten van hun beraadslaging over aan de raad
van bestuur van de Vereniging. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake zal
de raad van bestuur binnen de maand volgend op het verstrijken van de
beraadslagingstermijn voor de gemeenteraden, de jaarrekening openbaar maken door
neerlegging bij de Nationale Bank van België.”
Gelet op de goedkeuring van het jaarverslag 2015 in de Raad van Bestuur van de
projectvereniging Woondienst regio Roeselare op 22 maart 2016;
Het jaarverslag 2015 van de projectvereniging Woondienst regio Roeselare is ter
kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het jaarverslag 2015 bevat volgende onderdelen:
- het activiteitenverslag 2015
- de rekening 2015
- het verslag van de accountant
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Punt 5

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van I.V.I.O. op 23 mei 2016
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 22 maart 2016 met uitnodiging tot de algemene
vergadering van 23 mei 2016 om 18u00, met alle bijhorende stukken en met volgende
agenda:
1. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders
2. Goedkeuren verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2015
3. Kennisname verslag van de heer Commissaris-revisor
4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2015
5. Winstverdeling
6. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor voor het boekjaar
2015
7. Varia
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 23 mei 2016 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van
de algemene vergadering van 23 mei 2016 goedkeuren.
Art. 3: Deze beslissing over te maken aan I.V.I.O., Lodewijk de Raetlaan 12, 8870
Izegem.

Punt 6

Goedkeuring financiering via Figga om in te tekenen op
kapitaalsverhoging van Eandis Assets
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband FIGGA;
Gelet op het aangetekend schrijven van 23 maart 2016 van FIGGA;
Gelet op beslissing van de raad van bestuur van Eandis van 9 maart 2016 die de
toetreding van de financieringsintercommunales FINEA, FINIWO, FINGEM, FIGGA,
FINILEK, IKA, IBE en IBG als vennoten van Eandis Assets hebben aanvaard, onder de
opschortende voorwaarden van de aanpassing van het Decreet op de
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Intergemeentelijke Samenwerking, welke zou toelaten dat financieringsintercommunales kunnen deelnemen aan ‘Opdrachthoudende Verenigingen’.
Overwegende de doelstellingen bepaald in artikel 3 van de statuten van FIGGA;
Overwegende de motiveringsnota van FIGGA, waaruit blijkt dat de raad van bestuur
van FIGGA principieel heeft beslist toe te treden als vennoot van Eandis Assets door in
te tekenen op de aangeboden kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarden
dat de oprichting van Eandis Assets daadwerkelijk plaatsvindt na het vervullen van de
hieraan gekoppelde opschortende voorwaarden, het decreet op de intergemeentelijke
samenwerking effectief wordt aangepast om de financieringsverenigingen toe te laten
in het kapitaal van Eandis Assets en de algemene vergadering van Eandis Assets FIGGA
toelaat als nieuwe vennoot;
Overwegende dat de winstverdeling voor de financieringsverenigingen op dezelfde
manier zal worden bepaald als voor de privé partner.
Gelet op het feit dat de gemeenten op deze manier ‘een extra actief verwerven met
bijkomende inkomsten uit een gereguleerde activiteit’, zonder hun begrotingen of
balansen te vatten.
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag;
BESLIST: 20 ja-stemmen en 1 onthouding (Kurt Eeckhout)
Art.1: FIGGA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van de
kapitaalverhoging van Eandis Assets voor een totaalbedrag van € 18.231.100,00
en FIGGA te verzoeken deze investering te financieren door middel van
leningen die FIGGA zelf aangaat bij financiële instellingen, hierbij rekening
houdend met eventuele inbreng van eigen middelen door gemeenten,
Art.2: FIGGA te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van
Eandis Assets te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van
€ 326.978,89, zonder inbreng van gemeentelijke middelen.
Art.3: Voor zover niet alle deelnemers van FIGGA de hun toegewezen aandelen
wensen te onderschrijven, FIGGA opdracht te geven om bijkomend (naast de
voorbehouden aandelen) een bijkomend bedrag te onderschrijven van
maximaal € 200.000,00, te financieren door een inbreng van eigen middelen
waarbij tegen uiterlijk 29 juni 2016 de vereiste middelen aan FIGGA zullen
worden gestort, nadat FIGGA de definitieve verdeling van de investering heeft
gecommuniceerd.
Art. 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde besluiten.

Steven Demeulenaere: Is de vergoeding van 5,00% een zekerheid?
Karlos Callens: Dit is quasi zeker, de opbrengst wordt geraamd door de VREG op 5,13%
netto.
Steven Demeulenaere: Kunnen later die gelden weer liquide worden gemaakt?
Karlos Callens: Dit zal zeker moeilijk zijn. Gemeente heeft sowieso geen problemen om
eventueel geld te lenen, liquiditeitsproblemen zullen er dus zeker niet zijn.
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Kimara Goethals: Op infovergadering was sprake om financiering te laten gebeuren via
private firma.
Karlos Callens: Dit is iets anders, deze aandelenverwerving is om fusie te realiseren.
Eandis Assets zoekt middelen om de zeer zware investeringen te financieren (o.m.
slimme meters)

Punt 7

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering FIGGA op 17 juni 2016
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het feit dat de gemeente Ardooie aangesloten is bij de dienstverlenende
vereniging FIGGA;
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief om vertegenwoordigd te zijn op de
jaarvergadering van FIGGA op 17 juni 2016;
Overwegende dat de jaarvergadering van FIGGA op 17 juni 2016 volgende agenda
heeft:
1.
2.
3.
4.

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Jaarrekening 2015
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets – bekrachtiging
participatie
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
6. Statutaire benoemingen en mededelingen
Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd
meegestuurd;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze jaarvergadering en de daarbij
horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten:
1.
2.
3.
4.

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Jaarrekening 2015
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets – bekrachtiging
participatie
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
6. Statutaire benoemingen en mededelingen

Punt 8

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van WVI op 26 mei 2016
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 17
maart 2016 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van WVI
van 17 maart 2016;
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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 2016 met uitnodiging tot de algemene
vergadering van 26 mei 2016 om 18u30, met alle bijhorende stukken en met volgende
agenda:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 10/12/2015
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2015
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Kennisneming ontslag 7 bestuurders: de heer Hans Blomme (Torhout), de heer
Ignace Dereeper (Oudenburg), mevrouw Liliane Pylyser-Dewulf (Middelkerke), de
heer Jean Marie Bonte (Oostrozebeke), de heer Bert Verhaeghe (Wervik), de heer
Jacques Blanckaert (Alveringem), de heer Patrick Denorme (Zonnebeke)
7. Benoeming van 4 leden aandelen A in de regionale comités: de heer Norbert De
Cuyper (Torhout), de heer Karl De Clerck (Oostrozebeke), mevrouw Bieke
Moerman (Diksmuide), de heer Toon Vancoillie (Kortemark)
8. Benoeming 7 bestuurders aandelen A: de heer Marc Mus (Damme), de heer Luc
Lierman (Knokke-Heist), de heer David Van Moerkercke (Ichtegem), de heer Peter
Gelaude (Pittem), mevrouw Bieke Moerman (Diksmuide), de heer Toon Vancoillie
(Kortemark), mevrouw Marie-Anne Verlende (Vleteren)
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 26 mei 2016 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van
de algemene vergadering van 26 mei 2016 goedkeuren.
Art. 3: Deze beslissing over te maken aan W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge

Punt 9

Goedkeuren agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergadering van WVI op 26 mei 2016 statutenwijziging
Gelet op het schrijven van WVI van 18 februari 2016 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2016 om 19u00, met alle bijhorende
stukken en met volgende agenda:
1. Statutenwijziging
2. Mededelingen
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
BESLIST: 21 ja-stemmen
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Art. 1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda.
Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van 26 mei 2016 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van
de buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2016 goedkeuren.
Art. 3: Deze beslissing over te maken aan W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge

Anja Dejonckheere: In college staat vermeld dat er € 10.000 wordt voorzien voor
Koolskamp koers en cyclocross. Is dit extra toelage?
Karlos Callens: Neen, dit is de totale toelage, bedoeling is om de drie grote
wielerwedstrijden op gelijk niveau te brengen. Gemeente betaalt bedrag aan Enecotour
en na ontvangsten wordt een bedrag terugbetaald. Vroeger werd 1/3 prijzengeld
betaald, dit wordt afgeschaft voor grote wielerwedstrijden en forfait betaald.
Andere verenigingen hebben geen nadeel, dit is aparte toelage.
Anja Dejonckheere: Gezien er opbrengsten zijn via de aandelenaankoop in Eandis
Assets, kan nog € 10.000 extra worden verdeeld voor de andere verenigingen.
Karlos Callens: Regelmatig is er een indexaanpassing van de toelagen, dit is meer dan €
10.000. Als jij burgemeester zou zijn, dan ging de gemeente failliet.
Kimara Goethals: Moeders krijgen € 75,00 om luiers aan te kopen. Ook herbruikbare
luiers kunnen worden aangekocht. Voorstel om de toelage voor herbruikbare luiers te
verhogen naar € 150,00. Gebruik van herbruikbare luiers is immers uiteindelijk
voordeliger, ook voor de gemeente, o.m. minder afval. Via blad (dat wordt
rondgedeeld) worden voordelen duidelijk aangetoond.
Karlos Callens: Ik heb vraagtekens bij de milieuvriendelijke redenen.
Kurt Eeckhout: Een vraag voor schepen Soenens, wat is stand van zaken in
Stationsstraat?
Kris Soenens: Hopelijk wordt asfaltlaag volgende week afgewerkt.
Kurt Eeckhout: Opvallend is dat verbodstekens vaak worden genegeerd.
Kris Soenens: Dit is politionele bevoegdheid, gemeente kan niet optreden.
Kurt Eeckhout: Hierbij vraag i.v.m. onderhoud gericht aan schepen Buyck. In ouderraad
van de gemeenteschool wordt gemeld dat onderhoud te wensen overlaat. Wat is daar
van aan?
Karlos Callens: Ik wil u er op wijzen dat de vragen aan mij moeten worden gesteld, ik
ben voorzitter van de gemeenteraad. Ik leid de debatten en het is ik die beslis of
schepen vraag mag beantwoorden. Ik denk niet dat schepenen met uw vraag te maken
hebben. Wat is trouwens oorzaak dat het niet proper ligt? Er zijn in school werken
gebeurd.
Veronique Buyck: In school zijn nieuwe ramen gestoken. Er wordt gezocht naar
oplossing waarbij private poetsfirma kan worden ingeschakeld. Eerst dient prijs worden
gevraagd . bedoeling om tegen 01.09.2016 dit nieuw systeem in te voeren.
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Namens de Raad
De Secretaris,
D. Pillaert,
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De Voorzitter,
K. Callens
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