Zitting van 26 februari 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., secretaris.

Marleen Lepla deelt mee dat de burgemeester/voorzitter Karlos Callens en raadslid
Christine Vandewaetere verontschuldigd zijn.
Ingevolge artikel 8 van het gemeentedecreet neemt Marleen Lepla het voorzitterschap
op.

Punt 1

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 29 januari 2018
Het verslag van de zitting van 29 januari 2018 wordt éénparig goedgekeurd

Raadslid Ann Vanantwerpen vervoegt de zitting

Punt 2

Vaststellen financieel doelstellingenplan schema M1 n.a.v.
bemerkingen ABB betreffende beslissing van de gemeenteraad dd.
18.12.2017 aanpassen meerjarenplan 2014-2020 n.a.v. budget 2018.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18.12.2017 waarbij het
meerjarenplan 2014-2020 is vastgesteld n.a.v. budget 2018;
Overwegende dat Agentschap binnenlands bestuur d.m.v. schrijven van 05.02.2018
heeft meegedeeld dat het schema M1 – ontbreken kolommen 2014/2015/2016 en
2017 - onvolledig was;
Overwegende dat het aangepast schema is bezorgd aan ABB doch dat is gevraagd
schema M1 voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad;
Gezien het financieel doelstellingenplan schema M1 betreffende de jaren 2014-20152016-2017-2018-2019-2020 in bijlage.
Na bespreking;
Besluit: éénparig
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Art. 1: Goedkeuring te geven aan het financieel doelstellingenplan schema M1
betreffende de jaren 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 van het
gemeentelijk meerjarenplan 2014-2020 zoals aangegeven in bijlage.
Art. 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Punt 3

Goedkeuring afschaffing van het reglement tot het vellen van
hoogstammige bomen van de gemeenteraad d.d. 10.10.95.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10.10.1995 betreffende reglement tot
het vellen van hoogstammige bomen;
Overwegende dat voor het vellen van bomen de wetgeving sterk is gewijzigd en dat
voor het vellen van een boom vaak een omgevingsvergunning dient worden
aangevraagd;
Overwegende dat het gemeentelijk reglement op bepaalde punten niet meer strookte
met de vigerende wetgeving;
Gelet op de bespreking in AMAR op 14.02.2018;
Gehoord de schepen van milieu K. Verhelle:
Na bespreking;
Besluit: éénparig
Art. 1: Het reglement voor het vellen van hoogstammige bomen goedgekeurd in de
gemeenteraad van 10.10.1995 wordt vanaf heden afgeschaft.

Steven Demeulenaere: Was huidig regelgeving niet strenger?
Kathleen Verhelle: Dit klopt, onder meer stamomtrek van 1 meter in plaats van voorheen 30
cm.
Veerle Dejaeghere: Wordt verder advies gevraagd aan de milieuraad.
Kathleen Verhelle: Alhoewel dit niet verplicht is, zal dit wel verder gebeuren.

Punt 4

Principiële beslissing tot afschaffing deel buurtweg nr. 52 (deel
Hoogbeverensestraat).
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;
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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;
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 voor het afgeschafte deel,
groot een oppervlakte van 308 m²;
Gelet op het uittreksel uit de atlas van de buurtwegen, aangevuld met een kadastraal
uittreksel;
Gehoord schepen K. Soenens in zijn verslag;
BESLIST:
Art. 1: De procedure te starten om deel van buurtweg nr.52 (deel Hoogbeverenstraat
ter hoogte van huisnr. 18) af te schaffen volgens de plannen in bijlage.
Art. 2: De door deze beslissing vrijgekomen percelen zullen overeenkomstig art.29 van
de wet van 10 april 1841 aan de eigenaar van de aanpalende gronden worden
overgedragen die hiervoor een vergoeding dient te betalen van € 20,00/m².
Art. 3: Een openbaar onderzoek van dertig dagen zal worden gevoerd.
Art. 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van
deze beslissing.

Kimara Goethals: Wanneer is vorig deel van de buurtweg tot de autosnelweg afgeschaft?
Dominiek Pillaert: De afschaffing van deel van de buurtweg is gebeurd in het jaar 2008.
Veerle Dejaeghere: Spijtig dat buurtwegen die niet meer worden gebruikt worden afgeschaft.
Beter is het om de bestaande buurtwegen te onderhouden en open te stellen.
Krist Soenens: Uw standpunt is begrijpelijk, maar in dit geval loopt de buurtweg dood op de
autosnelweg zodat die buurtweg geen enkel nut meer heeft.

Punt 5

Advies tot plaatsing en gebruik van verplaatsbare vaste
bewakingscamera's en overeenkomst databeheer voor vaste
verplaatsbare camera's tussen de gemeente Ardooie, de politiezone
regio Tielt en IVIO.
In het licht van preventie en opsporing van zwerfvuil investeerde de
afvalintercommunale in een verplaatsbaar camerasysteem dat kan ingezet worden op
hotspots in de gemeente Ardooie.
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De afvalintercommunale IVIO treedt op als verwerker van de beelden en zal instaan
voor:
-

het plaatsen van de camera’s en bijhorende pictogrammen in de nabijheid van
de bewakingscamera
het bekijken van de beelden
het opstarten van GAS-dossier waar mogelijk of overmaken van de beelden aan
de lokale politie indien nodig

De afspraken hieromtrent tussen het lokaal bestuur, lokale politie en
afvalintercommunale worden verankerd in een overeenkomst.
De beelden worden ter plaatse opgenomen en retro-actief bekeken door de
afvalintercommunale.
Ze worden bewaard voor de termijn van één maand. Indien ze bijdrage leveren tot het
bewijzen van een misdrijf of van schade of tot het identificeren van een dader, een
ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer worden ze overgemaakt aan de lokale
politie.
Zoals voorzien in artikel 5§2 van de wet van 1 maart 2007 tot regeling van de plaatsing
en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd bij Wet van 12 november 2009
dient de gemeenteraad van de betrokken gemeente een positief advies te formuleren.
Aan de hand van beide adviezen zal de verantwoordelijke voor de verwerking de
plaatsing vervolledigen en de beslissing meedelen aan de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij zal dit doen uiterlijk de dag vóór de
camera’s in gebruik worden genomen.
Het college gaf een gunstig advies wat betreft de camerabewaking op de hierboven
vermelde glasbolsites.
Gelet op art 42 en art 43 van het gemeentedecreet;
BESLUIT: éénparig
Art. 1: De gemeenteraad geeft een positief advies betreffende de plaatsing van
camera’s op openbare wegen en plaatsen door de afvalintercommunale
Art. 2: De gemeenteraad keurt de overeenkomst met de afvalintercommunale IVIO en
de lokale politie inzake het plaatsen van verplaatsbare camera’s goed.

De secretaris geeft nader uitleg omtrent procedure van nazicht camerabeelden. Tot op heden
zijn nog geen GAS-boetes uitgeschreven in Ardooie.
Recent is persoon aangeschreven die enkele vuilniszakken heeft gedumpt in gracht. Hier zal
hoogstwaarschijnlijk GAS-boete worden toegepast, dit is verantwoordelijkheid van GASNotulen Gemeenteraad
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ambtenaar in Tielt. Er is mogelijkheid om geldstraf te geven ofwel alternatieve straf, zoals
gemeld beslist GAS-ambtenaar daarover.

Varia
Kimara Goethals: Aangaande de verhuis van OCMW-personeel naar het gemeentehuis, is het
spijtig dat het OCMW-personeel daar geen inspraak heeft gekregen.
Marleen Lepla: Dit is beslissing vanuit de gemeente. De plannen konden worden ingezien door
het personeel.
Kimara Goethals: Waarom wordt landschapsbureau voorzien terwijl cliënten liefst beschikken
over privacy.
Marleen Lepla: Er zullen twee spreekkamers worden voorzien met voldoende privacy.
Veerle Dejaeghere: Wat als de twee spreekkamers bezet zijn?
Marleen Lepla: Twee maatschappelijk assistenten werken deeltijds, bovendien is er niet steeds
bezoek van cliënten. Er kan ook afspraak worden gemaakt in namiddag.
Steven Demeulenaere: Als er geen inspraak is, leidt dit tot frustratie van het personeel.
Marleen Lepla: Ik ken de situatie zeer goed, aan alle eisen kan nooit worden voldaan.
Spreekkamers zullen worden uitgerust met telefoon en PC’s. In OCMW Waregem is men bv.
met 30 OCMW-personeelsleden in één landschapsbureau.
Veerle Dejaeghere: Waarom keren veel OCMW’s dan terug naar aparte bureaus?
Marleen Lepla: Ik heb daar geen weet van.
Terry Callens: Dit dient nog eerst nader worden besproken, onder meer in OCMW-raad.

Anja Dejonckheere: Is er een procedure voor uitbreiding/aanpassing van verenigingenlokaal?
Veronique Buyck: Best wordt een brief gestuurd naar het schepencollege met schets van
probleem en eventueel voorstel.

Anja Dejonckheere: Is de pomp aangesloten in de Watervalstraat?
K. Soenens: Omwille van een inlaat met vuil water in de Robeek, had de VMM opgelegd om een
aanpassing te voorzien. Studiebureau was eerst van mening dat dit gravitair kon gebeuren,
maar nadien bleek dit het geval niet te zijn. Daarom is aansluiting van vuil water op DWAleiding van Stationsstraat via pomp. Die pomp werkt en er is een alarmsysteem voorzien in
geval pomp zou uitvallen. Nu werkt dit goed.

Kurt Eeckhout: Deze gemeenteraad was een verademing waarbij elke schepen zijn materie
goed kon uitleggen. Beter om deze vergadercultuur verder te zetten.
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Namens de Raad
De Secretaris,
D. Pillaert,
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De Voorzitter,
K. Callens
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