Zitting van 26 mei 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 Chiers C., raadsleden;
en Pillaert D., secretaris.

Punt 1

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 27 april 2015
Het verslag van de zitting van 27 april 2015 wordt éénparig goedgekeurd

Punt 2

Goedkeuren van het participatietraject in het kader van de herziening van
het mobiliteitsplan.
Gelet op gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, inzonderheid de
artikelen 16, 18 en 19;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de
nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de
samenwerking voor het mobiliteitsbeleid;
Overwegende dat volgens artikel 16 van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het
mobiliteitsbeleid de gemeente haar mobiliteitsplan geheel of gedeeltelijk kan herzien;
Overwegende dat de gemeente gestart is met de herziening van haar mobiliteitsplan;
Overwegende dat de sneltoets officieel werd goedgekeurd in de regionale
mobiliteitscommissie van 9 maart 2015;
Overwegende dat het resultaat van deze sneltoets omvat dat de gemeente haar
mobiliteitsplan zal herzien volgens spoor 2. Dit houdt in dat er drie fasen moeten uitgewerkt
worden: verkenningsfase, uitwerkingsfase en beleidsfase;
Overwegende dat volgens artikel 18 van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het
mobiliteitsbeleid elke gemeente de nodige maatregelen treft tot de opmaak van een
gemeentelijk mobiliteitsplan en het college van burgemeester en schepenen een voorstel tot
participatietraject voorstelt;
Overwegende dat volgens artikel 19 van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het
mobiliteitsbeleid de gemeenteraad het voorstel van participatie goedkeurt;
Overwegende dat als geen regels worden vastgesteld voor de participatie van de bevolking
en de informatievoorziening, vermeld in het eerste lid van artikel 19 van het decreet van 20
maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, het college van burgemeester en schepenen

het voorlopig ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan minstens onderwerpt aan een
openbaar onderzoek;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: 20 ja-stemmen
Art. 1: Het volgend participatietraject in het kader van de herziening van het mobiliteitsplan
wordt goedgekeurd. Er zal geen openbaar onderzoek uitgevoerd worden omtrent het
gemeentelijk mobiliteitsplan.
Art. 2: De volgende gemeentelijke adviesinstanties zullen geconsulteerd worden tijdens het
participatietraject:
- Gecoro
- Verkeerscommissie
- Seniorenraad
- Jeugdraad
- Milieuraad
- Middenstandsraad
In deze adviesraden worden de verschillende maatschappelijke geledingen van de
gemeente voldoende vertegenwoordigd.
Art. 3: Het participatietraject zal gehouden worden na de uitwerkingsfase en na de
beleidsfase van het in herziening gestelde mobiliteitsplan.
Art. 4: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan WVI, Baron Ruzettelaan 35
te 8310 Brugge.

Kurt Eeckhout: De opmaak van dit mobiliteitsplan en bevraging voor advies, hoe wordt dit
aangepakt, worden documenten bezorgd aan adviesraden?
Karlos Callens: Voorstellen worden overhandigd aan de voorzitters van de adviesraden.
Gezien ze vroeg op de hoogte worden gebracht dat advies zal worden gevraagd, kunnen ze
eventuele problemen aanbrengen. De gemeenteraadsleden worden natuurlijk op de hoogte
gehouden.
Steven Demeulenaere: Worden de scholen betrokken om advies te verstrekken?
Dominiek Pillaert: Er is reeds contact met de ouderraad van de vrije basisschool om advies te
verstrekken.

Punt 3

Goedkeuren verkoop 5 loten bouwgrond (verkaveling op de hoek
Brabantstraat/Hellestraat) – vaststellen voorwaarden.
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;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42, § 1, 43, § 2, 12° en
248 tot en met 261;

Overwegende dat dit perceel bouwgrond gelegen te Ardooie, hoek
Brabantstraat/Hellestraat en kadastraal gesitueerd 1ste afdeling, Sectie A nr.298E geschat
werd door een erkend landmeter V; Van Quaethem op € 200,00/m²;
Overwegende dat de verkoop openbaar zal plaatsvinden; de toewijzingsnormen moeten
vastgesteld worden;
Overwegende dat door de koper een aantal voorwaarden moeten nageleefd worden;
Gelet op het schattingsverslag in bijlage opgemaakt door landmeter Veronique Van
Quathem;
BESLUIT: 20 ja-stemmen
Art. 1: Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden en lasten wordt overgegaan tot de
verkoop van 5 loten (loten 2 -3 - 4 -5 -6) bouwgrond, gelegen te Ardooie, hoek
Brabantstraat/Hellestraat, kadastraal gesitueerd 1ste afdeling Sectie B nr. 298E zoals
aangegeven op het verkavelingsplan met een oppervlakte
 lot 2: 654 m²
 lot 3: 991 m²
 lot 4: 641 m²
 lot 5: 584 m²
 lot 6: 578 m²
Art. 2: De verkoop gebeurt onderhands aan de prijs van € 220,00 (tweehonderdtwintig
euro) (minstens geschatte prijs).
Wanneer er meer kandidaten zijn om het perceel bouwgrond te kopen aan de
vastgestelde prijs, gebeurt de onderhandse toewijzing volgens datum van
inschrijving. Indien er op dezelfde dag meerdere inschrijvingen zijn, gebeurt de
toewijzing op basis van lottrekking. Alle inschrijvers worden uitgenodigd naar de
lottrekking. Alle inschrijvingen voor 15 juli 2015 worden wel op gelijke voet
behandeld als ingediend op één datum.
Art. 3: Alvorens geïnteresseerden zich kunnen kandidaat stellen, moeten zij voldoen aan de
volgende voorwaarden:
De kandidaat-koper mag geen rechtspersoon zijn.
 Er kan slechts één bouwperceel per koper worden aangekocht.
 De kandidaat-koper moet meerderjarig zijn op het ogenblik van zijn
kandidaatstelling.
Art. 4: De verkoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden.
 De kopers verkrijgen de volle eigendom van het aangekochte perceel bouwgrond
bij het verlijden van de authentieke akte (eventueel na betaling van de
aankoopprijs en de kosten). Vanaf dan zijn ook het risico en de burgerlijke
aansprakelijkheid ten aanzien van derden voor rekening van de koper.
 De bouwgrond wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin deze
zich momenteel bevindt;
 zonder waarborg van maat of oppervlakte, al is het verschil één twintigste of
meer
 met alle zichtbare en verborgen gebreken
 met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en
niet-voortdurende erfdienstbaarheden, ook al zijn zij niet bekend
 zonder waarborg wat betreft de hoedanigheid en/of gebreken van de grond
en de ondergrond.



Indien het onroerend goed mocht getroffen zijn of worden door enig besluit van
de overheid inzake gehele of gedeeltelijke onteigening, rooilijnen betreffende de
voor- of achterbouw, urbanisatievereisten of enig ander overheidsbesluit of
reglement, moeten de kopers zich houden aan alle voorschriften ervan zonder
verhaal tegen het bestuur wegens verlies van grond, weigering van
bouwvergunning of om welke andere reden ook.
 De koper moet alle belastingen, zoals de onroerende voorheffing en alle taksen,
met inbegrip van eventuele verhaalbelastingen dragen en betalen vanaf de
datum van ingenottreding.
 De bouwgrond is vrij van gebruik of pacht.
Art. 5: Voor de verkoop gelden ook de volgende bijzondere voorwaarden.
 De koper of zijn rechtsopvolger is gebonden door een bouwverplichting.
De bouwwerken moeten voltooid zijn en het gebouw moet binnen een termijn
van zes jaar na de dag van het verlijden van de authentieke akte bewoond zijn.
 De koper is tevens verplicht het gebouw te bewonen gedurende een periode van
10 jaar. Gehele of gedeeltelijke vervreemding van de bouwgrond al of niet
bebouwd, is niet toegelaten gedurende deze periode. Het College van
Burgemeester en Schepenen kan toestemmen in een afwijking op deze
voorwaarde mits opgave van grondige beweegredenen.
Bij gebrek aan naleving van de opgelegde voorwaarden is de koper of zijn
rechtsopvolger hierdoor verplicht aan het bestuur de volgende forfaitaire
schadevergoeding te betalen, los van alle andere schadevergoeding:




Vijf procent van de verkoopprijs indien het gebouw niet bewoond is binnen de
gestelde termijn van zes jaar.
Vijf procent van de verkoopprijs voor elk jaar vertraging.
Honderd procent van de verkoopprijs bij iedere vervreemding van een al of nietbebouwd perceel zonder toestemming van het College tijdens het eerste jaar.
Per jaar dat aan de voorwaarden voldaan werd, vermindert de forfaitaire
schadevergoeding vervolgens met 5% (degressief bedrag). Bij vervreemding van
een onbebouwd perceel heeft het bestuur daarenboven een recht van
terugkoop. Het bestuur kan daarom opteren om de grond terug te kopen tegen
de aankoopprijs in plaats van de schadevergoeding van honderd procent of een
degressief deel

In geval van overmacht of bijzondere omstandigheden die de koper beletten te
voldoen aan zijn verplichtingen, kan deze bij het bestuur een gemotiveerd verzoek
indienen en het college kan hierdoor beslissen tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling
van de boetes.
Art. 6: De koper is verplicht de integrale verkoopprijs te betalen tegen kwijting aan de
notaris bij het verlijden van de authentieke akte.
Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop vallen ten laste van de koper, waaronder de
kosten voor publicatie, meetgeld, honoraria, registratierechten,
overschrijvingskosten, vaste aktekosten e.d.
Art. 7: Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de verdere uitvoering van
dit besluit.

Voorstel van Kimara Goethals om de nodige tijd te geven om zich kandidaat te stellen voor
aankoop lot wordt goedgekeurd. Men zal dus kunnen inschrijven tot bepaalde periode en
niet enkel slechts op één bepaalde dag.

Punt 4

Goedkeuring aankoop kerkgebouw (en parking) De Tassche.
Gelet op artikel 43 § 2, 12° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Overwegende dat het onroerend goed (kerkgebouw + parking) met een oppervlakte van
3.443 m² geschat werd door comité van aankoop op € 400.000;
Overwegende dat de aankoop onderhands zal plaatsvinden;
Overwegende dat de voorwaarden van de aankoop vastgesteld moeten worden;
Gelet op het akkoord van de kerkfabriek voor verkoop van de kerk O.L.Vrouw Onbevlekt
Ontvangen De Tassche
Overwegende dat de vraagprijs niet hoger is dan de geschatte waarde van het onroerend
goed;
Overwegende dat de aankoop van het desbetreffende goed met eigen middelen kan
gefinancierd worden;
Gelet op artikel 27, artikel 51 en artikel 88 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op artikel 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende
bestuurlijk toezicht;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
BESLUIT: 20 ja-stemmen
Art. 1 : Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden wordt overgegaan tot de aankoop
van het onroerend goed, gelegen te Ardooie, Roeselaarsestraat 161, kadastraal
gesitueerd 1ste afdeling, Sectie E nr.1157C/2, met een oppervlakte van 3.443 m²
(inclusief kerkgebouw en parking) en eigendom van de kerkfabriek St.Martinus
Ardooie;
Art. 2: De aankoop gebeurt onderhands tegen de prijs van € 300.000 waarbij het
gemeentebestuur tevens de resterende lening van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Onbevlekt Ontvangen met een openstaand saldo van € 73.942 overneemt.
Art. 3: De aankoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden.
 Het bestuur verkrijgt de volle eigendom van het aangekochte onroerend goed bij
het verlijden van de authentieke akte (eventueel na betaling van de aankoopprijs
en de kosten).
 Het goed wordt overgedragen in de staat en de gelegenheid waarin het zich thans
bevindt:
 zonder waarborg van maat of oppervlakte, al is het verschil één twintigste of
meer

 met alle zichtbare en verborgen gebreken
 met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en
niet voortdurende erfdienstbaarheden, ook al zijn zij niet bekend
 zonder waarborg wat betreft de hoedanigheid en/of gebreken van de grond
en de ondergrond
 Indien het onroerend goed mocht getroffen zijn of worden door enig besluit van
de overheid inzake gehele of gedeeltelijke onteigening, urbanisatievereisten of
enig andere overheidsbesluit of reglement, moet het bestuur zich houden aan alle
voorschriften ervan zonder verhaal tegen de verkopers wegens verlies van grond,
weigering van bouwvergunning of om welke andere reden ook.
 Het bestuur moet alle belastingen, zoals de onroerende voorheffing en alle taksen,
met inbegrip van eventuele verhaalbelastingen dragen en betalen vanaf de datum
van ingenottreding.
 Het onroerend goed is vrij van gebruik of pacht/huur.
Art. 4: De integrale verkoopprijs zal betaald worden door overschrijving op rekeningnummer
van de verkoper binnen een termijn van 50 dagen aanvangend op de datum van
verlijden van de authentieke akte. Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop vallen ten
laste van het bestuur, waaronder de honoraria, registratierechten,
overschrijvingskosten, vaste aktekosten e.d.
Art. 5: Bij niet-naleving van de in dit besluit vastgestelde voorwaarden is de
verkoopsovereenkomst van rechtswege ontbonden.
Art. 6: Het bestuur verklaart het in artikel 1 vermelde onroerend goed aan te kopen voor
openbaar nut, namelijk inrichten van ontmoetingscentrum en parking. Wanneer het
aangekocht onroerend goed niet meer gebruikt wordt voor
gemeenschapsdoeleinden en/of wordt verkocht is een bijkomende vergoeding van €
314.658 verschuldigd.
Art. 7: De verkoper ontslaat de hypotheekbewaarder ervan ambtshalve inschrijving.
Art. 8: Het bestuur zal de aankoop van het onroerend goed met eigen middelen financieren.
Art. 9: De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris zullen de gemeente
vertegenwoordigen bij het verlijden van de authentieke akte.
Art.10: Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van
dit besluit.

Steven Demeulenaere: Hoelang is de bijzondere voorwaarde geldig?
Karlos Callens: Er is geen eindtermijn voorzien.
Kurt Eeckhout: Op De Tassche is er niet meer veel te doen, minder verenigingsleven, minder
winkels, enz… Is de opening van nieuwe zaal niet het momentum om nieuw leven in te blazen
in de wijk De Tassche?
Karlos Callens: Zou kunnen als er een nieuwe zaal is, de huidige zaal is in dergelijk slechte
staat dat het weinig uitnodigt aan verenigingen om activiteiten te geven. Er wordt gevraagd
aan cultuurfunctionaris om activiteit voor te bereiden.

Linda Devisch verlaat de zaal.

Punt 5

Goedkeuring kosteloze overname perceel gelegen in verkaveling
Eekhoutstraat.
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 gelegen in de Eekhoutstraat (verkaveling 2014/3VK) is
goedgekeurd op datum van 16.06.2014;
Overwegende dat er een wijziging van de bovenvermelde verkaveling 2014/3VK is
goedgekeurd op datum van 15.12.2014;
Overwegende dat het gaat om volgende onroerende goederen:
 Eigendom Cloet Carlos: perceel grond kadastraal bekend als deel van Sectie B nr.361/L,
zijnde het lot x (groot 70 ca) uit de verkaveling en het lot drie (3) (groot 2a35ca) uit de
verkaveling 2014/3VK gelegen te Ardooie in de Eekhoutstraat.
Overwegende dat wordt voorgesteld om de bovenvermeld perceel kosteloos over te dragen
door de verkavelaar aan het gemeentebestuur;
Overwegende dat een ontwerp van authentieke akte is opgesteld door notaris Anthony
Wittesaele/Stijn Verhamme te Tielt zoals vastgelegd in bijlage;
Gehoord de burgemeester;
BESLIST: 19 ja-stemmen
Art. 1: Akkoord te gaan om de onderstaand perceel grond kosteloos over te nemen door het
gemeentebestuur volgens de voorwaarden bepaald in het ontwerp van authentieke
akte opgesteld door notaris Anthony Wittesaele/Stijn Verhamme:


Eigendom Cloet Carlos: perceel grond kadastraal bekend als deel van Sectie B
nr.361/L, zijnde het lot x uit de verkaveling en het lot drie (3) uit de verkaveling
2014/3 VK.

Art. 2: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de verdere uitvoering
van dit besluit.
Art. 3: Kopie van deze beslissing te bezorgen aan de notaris Anthony Wittesale/Stijn
Verhamme.

Punt 6

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering Gaselwest op 26 juni 2015
Gelet op het feit dat de gemeente Ardooie aangesloten is bij de intercommunale vereniging
Gaselwest;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 14 april 2015 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Gaselwest die op 26 juni 2015 plaats heeft in Waregem expo, Zuiderlaan 20 te 8790
Waregem;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals gewijzigd op 18 januari 2013;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de
agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger
dient vast te stellen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: 19 ja-stemmen
Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de intercommunale vereniging Gaselwest dd. 26 juni 2015:
1. Verslagen van de Raad van Bestuur, van het College van Commissarissen en van de
Commissaris over het boekjaar 2014
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités, de leden van het college van commissarissen en de commissarismet betrekking tot het boekjaar 2014
4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG
5. Toepassing van het artikel 33, 2de alinea van de statuten van Gaselwest in
uitvoering van artikel 2 § 2 van het decreet van 25 april 2014 houdende
instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het
Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen
Art. 2: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van de intercommunale vereniging Gaselwest
op 26 juni 2015, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cf. artikel 1;
Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
intercommunale vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend
op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be.

Punt 7

Goedkeuren kapitaalverhoging Publi-T en kapitaalverhoging Figga.
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 de dienstverlenende vereniging FIGGA;
Gelet op het feit dat FIGGA op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is
van Publi-T;
Gelet op de aangetekende brief van 16 juli 2015 van FIGGA;
Overwegende de motiveringsnota van FIGGA met daarin vervat een positief advies om de
kapitaalverhoging van Publi-T proportioneel te onderschrijven, rekening houdend met zowel
het vooropgestelde rendement als het strategisch belang van de investering voor de
bevoorradingszekerheid van ons land op het vlak van elektriciteit;
Overwegende dat aan de algemene vergadering van FIGGA wordt voorgelegd om over te
gaan tot een kapitaalverhoging ter dekking van de kapitaalverhoging Publi-T;
Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten
aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen
opvolgen;
Overwegende dat de kapitaalverhoging enkel volstort dient te worden met de op rekening
courant beschikbare middelen;
BESLIST: 19 ja-stemmen
Art. 1: FIGGA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T voor
28.190 aandelen aan € 444,83 voor een totaal bedrag van € 12.539.757,70;
Art. 2: FIGGA te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Publi-T
te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van € 298.125,00.
in te tekenen op 11.925,00 aandelen FIGGA aan een nominale waarde per aandeel
van € 25,00 voor een totale waarde van € 298.125,00 en deze te volstorten met de
middelen beschikbaar bij FIGGA voor een bedrag van €108.275,00;
Een cash-inbreng voor een bedrag van € 189.850,00 in FIGGA te doen ter volstorting
van aandelen FIGGA, dit na de budgetwijziging van de gemeente in het najaar
(waarbij het bedrag van € 189.850,00 wordt voorzien in het budget).
Art. 3: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het
secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a Intermixt,
Ravensteingallerij 4 bus 2, t.a.v. dhr. Lieven Ex.

Punt 8

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering FIGGA op 26 juni 2015
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 26 juni 2015;
Gelet op het raadsbesluit van 26/05/2015 met betrekking tot de kapitaalverhoging van
FIGGA voor een totaalbedrag van € 12.539.750,00 ter dekking van de verwerving van
bijkomende aandelen Publi-T;
Overwegende dat de jaarvergadering van FIGGA op 26 juni 2015 volgende agenda heeft:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Jaarrekening 2014
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Kapitaalverhoging FIGGA
Kapitaalverhoging FIGGA ter financiering van aandelen Publi-T en toetreding tot W4F
Kwijting van de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen en mededelingen

Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd;
BESLIST: 19 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.
5.
6.
7.

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Jaarrekening 2014
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Kapitaalverhoging FIGGA
Kapitaalverhoging FIGGA ter financiering van aandelen Publi-T en toetreding tot W4F
Kwijting van de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen en mededelingen

De volmachtdragers van de gemeente Ardooie die zullen deelnemen aan de algemene
vergaderingen van FIGGA op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

Punt 9

Goedkeuren toelage n.a.v. aardbeving in Nepal.
Overwegende dat gezien de aardbeving in Nepal steun wordt gevraagd van diverse
organisaties;
BESLIST: 19 ja-stemmen
Een bedrag van € 1.500 te storten voor “Een hand voor Nepal” (organisatie De vuurvlieg).

Christine Vandewaetere: Positief dat toelage wordt verstrekt.

Bijkomend punt: Kurt Eeckhout betreffende aanvraag vernieuwing tankstation G&V in
Pittemsestraat.
Kurt Eeckhout meldt dat de procedure lopende is en dat de gemeente te weinig
inspanningen heeft gedaan om die vernieuwing van dit tankstation kenbaar te maken bij de
buren. Het is een gemiste kans van de gemeentediensten dat enkel het noodzakelijke is
gedaan. Geen extra service is verleend door de gemeentediensten, er is geen actie
ondernomen door de gemeentediensten behalve het hoogstnodige. Bezwaarschriften
dienen worden ingediend tegen 23 mei. Buur heeft dan maar zelf contact opgenomen met
G&V en op 28 mei is infovergadering voorzien.
Karlos Callens: Er is gezorgd dat voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen. Dit kan worden
uitgebreid, maar het probleem is dan voor welk dossier moet een nog uitgebreider procedure
worden gevolgd, telkens moet afweging worden gemaakt. Dit is zeer moeilijk. Bovendien
hangt ook blad bij uitbater betreffende openbaar onderzoek zodat men toch op hoogte kon
zijn. Mijn persoonlijk standpunt is dat de situatie minder gevaarlijk is omdat momenteel de
vrachtwagens in file kunnen staan tot op N37 hetgeen een gevaarlijke situatie creëert. Wel
kan probleem zijn dat vrachtwagens met huidig voorstel staan voor woningen, op plan is dit
echter niet heel duidelijk. Het dossier zal later worden besproken in het schepencollege.
Kurt Eeckhout: Dit project geeft geen grote meerwaarde voor Ardooie, bovendien
concurrentie voor Ardooise tankstations
Karlos Callens: Ik ben voorstander van vrije economie, er kan niet gediscrimineerd worden.

Kimara Goethals: op website van Ardooie staat vermeld dat startdatum in Stationsstraat 18
augustus is. Wanneer is infovergadering?
Karlos Callens: Dit is foutief, eerst moet officieel schrijven worden ontvangen van Aquafin.
Info zal verschijnen in binnenste buiten.
Anja Dejonckheere informeert naar stand van zaken geplande bushokjes.
Krist Soenens: Dit wordt opnieuw bekeken gezien bushokje is geplaatst op Marktplein, dit
bushokje was eerst voorzien in Lichterveldestraat.
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