Zitting van 27 juni 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 30 mei 2016
Christine Vandewaetere: In de vorige gemeenteraad werd
samenwerkingsovereenkomst i.v.m. crematorium goedgekeurd. Nu blijkt dat er
problemen zouden zijn. Klopt dit?
Karlos Callens: Er zijn inderdaad klachten van de concurrentie. De situatie dient worden
afgewacht. Ik merk wel op dat in andere steden dergelijke samenwerking met private
partner wel bestaat. Het is mogelijk dat de beslissing wordt geschorst. Ik heb geen idee
wat de hogere overheid zal beslissen, het blijft dus afwachten.
Filip Godderis: Kon dit vooraf niet worden verwacht?
Karlos Callens: Ik stel vast dat als ik in parlement zat, er vanuit de private sector
gelobbyd werd om samenwerkingsovereenkomsten er door te krijgen, nu dienen
dezelfde partij klacht in. Als er klachten zijn van begrafenisondernemers, kan uitbater
de grootte van de zaal aanpassen.
Het verslag van de zitting van 27 mei 2016 wordt goedgekeurd met 19 ja-stemmen en
1 onthouding (Veerle Dejaeghere)

Punt 2

Goedkeuren jaarrekening autonoom gemeentebedrijf Ardooie dj. 2015
Gelet op het activiteitenverslag en jaarrekening 2015 van het autonoom
gemeentebedrijf Ardooie goedgekeurd in de raad van bestuur van 27 juni 2016;
Gelet op het verslag van de commissaris-revisor waarbij de rekening zonder
voorbehoud is aanvaard;
Gelet op de statuten van het autonoom gemeentebedrijf , inz. art. 36 dat bepaalt dat
de jaarrekening uiterlijk tegen 30 juni dient worden voorgelegd aan de gemeenteraad
van Ardooie;
Gelet op de statuten van het autonoom gemeentebedrijf , inz. art. 16 dat het volgende
bepaalt: “Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen
kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de
ware toestand van het AGB Ardooie niet wordt verborgen door enige weglating of
onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de
beheersovereenkomst”;
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Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien het activiteitenverslag en jaarrekening 2015 zoals vastgesteld in bijlage;
Gehoord de Burgemeester in zijn verslag;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Het activiteitenverslag 2015 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie zoals
vastgesteld door de raad van bestuur op datum van 27 juni 2016 goed te keuren.
De jaarrekening 2015 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie zoals vastgesteld
door de raad van bestuur op datum van 27 juni 2016 goed te keuren.
De balans per 31 december 2015 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie zoals
vastgesteld door de raad van bestuur op datum van 27 juni 2016 goed te keuren.
Kwijting is gegeven aan de bestuurders van het autonoom gemeentebedrijf na het
verstrijken van de termijn van het administratief toezicht.
Deze beslissing over te maken aan de toezichthoudende overheid conform de
bepalingen van art.243 quater van het gemeentedecreet.

Punt 3

Aktename budgetwijziging kerkfabriek St.Martinus Ardooie 2016
Overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dient de gemeenteraad enkel akte te nemen van
de budgetwijziging, wanneer deze binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen
in het goedgekeurde meerjarenplan.
Overwegende dat enkel wanneer de budgetwijziging de grenzen van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan overschrijdt, de gemeente zich moet
uitspreken over de goedkeuring van deze budgetwijziging.
Overwegende dat in het budget 2016 er geen investeringstoelage werd voorzien. De
kerkfabriek heeft echter via budgetwijziging de investering voorzien in het dienstjaar
2016, met name het klaarzetten van de kerk om binnen te schilderen (verwijderen
toupreslaag)
(€ 185.000 + BTW);
Overwegende dat in de voorgelegde budgetwijziging wijzigingen worden aangebracht
in de exploitatie, maar dat deze leiden niet tot een aanpassing van de gemeentelijke
exploitatietoelage en/of investeringstoelage;
Overwegende dat de gemeente bouwheer is van de renovatiewerken van de kerk
St.Martinus en de meerwerken niet wenste te betalen gezien geen toelage kon worden
verkregen en geen budget was voorzien, en dat de kerkfabriek bereid was hiervoor de
nodige gelden ter beschikking te stellen (dit na overleg met het bisdom)
BESLIST: 20 ja-stemmen
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2016 van de Kerkfabriek SintMartinus Ardooie.
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Steven Demeulenaere: Is er geen ernstige fout van architect dat hij dit meerwerk niet
heeft voorzien, daardoor worden grote toelagen mislopen. Kan aansprakelijkheid van
architect niet worden ingeroepen?
Karlos Callens: Die discussie is al maanden bezig. De architect heeft vooraf een beroep
gedaan op specialisten. De verantwoordelijkheid is echter bij uitvoering van de werken.
De redenering is dat de aanbesteding steeds opnieuw kan beginnen met aanvraag van
subsidies.

Punt 4

Goedkeuren meerwerken renovatiewerken kerk St.Martinus Ardooie
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en
schepenen;
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 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 24 en artikel 26, §1, 2°, a;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 37;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
19 januari 2015 betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht
“renovatie St.Martinuskerk Ardooie” aan Artes Woudenberg nv, Lieven Bauwensstraat
42 te 8200 Sint-Andries (Brugge) tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 682.047,91 excl. btw of € 825.277,97 incl. btw;
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden
vastgelegd in het bestek met nr. 2014/04;
Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was
om volgende wijzigingen aan te brengen: verwijderen toupreslaag teneinde de
binnenschilderwerken te kunnen uitvoeren gezien uit diverse adviezen bleek dat er
niet kan geschilderd worden op de bestaande toupreslaag;
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Overwegende dat het hier over een meerwerk gaat van meer dan 15% en dat de
werken dringend dienen worden uitgevoerd teneinde de renovatiewerken van de kerk
St.Martinuskerk af te kunnen werken tegen begin september 2016;
Overwegende dat het hier over een meerwerk gaat van meer dan 15% en dat de
werken dringend dienen worden uitgevoerd teneinde de renovatiewerken van de kerk
St.Martinuskerk af te kunnen werken tegen begin september 2016;
Overwegende dat de kosten voor het meerwerk uiteindelijk worden gedragen door de
kerkfabriek St.Martinus Ardooie die een investeringstoelage zullen geven aan de
gemeente (zie punt 3 gemeenteraad 27.06.2016 “budgetwijziging kerkfabriek
St.Martinus”);
Overwegende dat de uitgave en ontvangst (kerkfabriek) zal voorzien worden in de
eerstvolgende budgetwijziging van de gemeente
Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was
om volgende wijzigingen aan te brengen:
HV in meer
€ 180.522,12
Totaal excl. btw
=
€ 180.522,12
Btw
+
€ 37.909,65
TOTAAL
=
€ 218.431,77
Overwegende dat deze verrekening het bestelbedrag overschrijdt met 26,47%,
waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu € 862.570,03 excl. btw of
€ 1.043.709,74 incl. btw bedraagt;
Overwegende dat voor deze verrekening geen termijnsverlenging wordt toegekend;
BESLIST: 20 ja-stemmen

Punt 5

Art. 1 :

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “renovatie
St.Martinuskerk Ardooie” voor het totaal bedrag in meer van € 180.522,12
excl. btw of € 218.431,77 incl. btw, dit voor verwijderen toupreslaag teneinde
de schilderwerken in kerk te kunnen verrichten

Art. 2:

De uitgave voor dit meerwerk (uitgave + ontvangst van kerkfabriek
St.Martinus Ardooie) wordt voorzien in eerstvolgende budgetwijziging.

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. bouwen
gemeenschapscentrum De Tassche.
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;
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Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
28 februari 2011 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht
“bouwen gemeenschapscentrum De Tassche” aan Spruytte Griet Architect,
Kortrijksestraat 7 te 8850 Ardooie;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2016/08 werd
opgesteld door de ontwerper, Spruytte Griet Architect, Kortrijksestraat 7 te 8850
Ardooie;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 651.962,36 excl.
btw of € 788.874,46 incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open
aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget
oud van 2016, op budgetcode 0705-05/2210300/IE-1 (ACT-16) en dat de financiering
gebeurt met eigen middelen;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/08 en de raming voor
de opdracht “bouwen gemeenschapscentrum De Tassche”, opgesteld door de
ontwerper, Spruytte Griet Architect, Kortrijksestraat 7 te 8850 Ardooie.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 651.962,36 excl. btw of € 788.874,46 incl. btw.
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Art. 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op
nationaal niveau.
Art. 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget oud van
2016, op budgetcode 0705-05/2210300/IE-1 (ACT-16).

Punt 6

Goedkeuren toelagen aan de verenigingen
Overwegende dat ook dit jaar toelagen aan de verenigingen zullen toegekend worden;
Gelet op de adviezen van de diverse adviesraden;
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Overwegende dat de nodige gelden zijn voorzien in het budget 2016;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen en gelet op de
ingediende aanvragen;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Volgende toelagen worden toegestaan aan de vereniging ten laste van het
gemeentebudget, dienstjaar 2016:
Senioren
LBG
S-plus

157,22
150,65

OKRA Centrum
OKRA Tassche
OKRA Koolskamp
Toelage 50-jarig bestaan OKRA Koolskamp
WZC-werking OKRA Centrum
WZC-werking OKRA Koolskamp
NEOS
Toelage Neos 2014
Seniorenraad
Vl@s
Contactgroep Weduwen
Zorgproject Woonzorgtandem

363,83
125,83
178,70
125
150
150
439,30
398,76
310
72,46
74,40
10.000

Jeugd
Jeugdraad
Chiro Tijl Ardooie
Chiro Nele Ardooie
K.L.J. Koolskamp
Chiro Edelweiss Koolskamp
Jeugd Rode Kruis
F(l)ierefluiters
KLJ Ardooie
13+ werking
Kodha

310
662,630
1.200,20
464
803,03
311,62
904,05
880,08
284,23
380,11

Cultuur
Culturele Raad
Kon. Muziekmij. St. Cecilia Ardooie
Muziekmij. St. Cecilia Koolskamp
Davidsfonds Ardooie
Davidsfonds Koolskamp
Pia Voce koor
Piuskoor
Zangkoor Jubilate de Tassche
Ar-difo
Arko dorpstheater
Kunstkring Kontrast
Theater De Schaduw

Cultuurraad IHKA
Heemkundige Kring
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310,00
6.000,00
3.000,00
252,00
252,00
252,00
252,00
252,00
360,00
252,00
180,00
1200,00
90,00
300,00
6

St. Maartenscomité

St Maartensvuur Koolskamp
Dyna Donna
Landelijke gilde Koolskamp
Landelijke gilde Ardooie
K.V.L.V. Ardooie
K.V.L.V. Koolskamp
K.W.B. Ardooie
K.W.B. Koolskamp
Femma Ardooie
Femma Koolskamp
Markant
Beweging.net Ardooie
Beweging.net Koolskamp
Viva-S.V.V.
Peloeze Comité
Curieus
Culturele Centrale
V.V.B.

6.750,00
250,00
60
152,37
160,40
213,63
203,32
328,26
328,52
620,67
136,35
150,35
114,10
148,29
112,04
75,26
106,90
83,38
18,87

Sport
BC Skobiac
MVC De Roose
Wildeman - Montana
LRV St. Martinus
FC Seys - Roelens
WTC United Motors Cycl. T.
WTC Cajada
MVC Puskas
BC Ardos
Boldersclub 't Schuttershof
AC 't Rozeke
FC De Sloebers
MVC De Ronny 's
Tomabel Cycling Team
ARVO
J.C. De Vrije Sporters
Judoclub Ardooie
KVC Ardooie
BC Arkobad
Judoclub Koolskamp
De Pikkers
WTC Kempenlandvrienden
Elastica
De Spartastappers
De Kolleschieters
MVC De Hagars
STM Sjotters
Ponyclub Ardooie
Willem Tell
Dansschool Starlight
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69,20
89,30
88,40
1.399,04
111,60
111,60
70,10
759,17
58,50
119,20
129,90
101,80
95,10
199,10
154,00
143,30
1.755,27
1.402,05
1.543,12
511,52
95,10
136,60
583,37
259,80
83,50
101,80
158,00
1.783,24
123,20
895,34
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MVC Puskas Biting
KWB Minivoetbal
FC Cera
Sprinkhaantje
De Kleine Kaarters
OKRA Sport
De Roosebieders
De Vogelvrienden
De Lustige Zangers
Kon. Verenigde Liefhebbers
De Meizangers
Rallyteam Pistoletto
d' Ardoy Dogs
S-Plus Sport
De Snoek
WBE 't Veld
Feest & Sportcomité
De Knokspurters
Petit Menin
Jong & Moedig
Veldritcomité Ardooie vzw
Sportraad

125,52
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
10.000,00
243,00
450,00
125,00
10.000,00
310,00

Varia
Vriendenkring gemeenteschool Ardooie
Amar Ardooie
Amar kippenactie
Bond gemeentepersoneel
Comite verkeerswedstrijd
Brandweer Ardooie
St Elooisgilde Ardooie
St Elooisgilde Koolskamp
Tuinhier Koolskamp
Bond Ardooise Persmedewerkers
UNIZO
De Vrienden van Lourdes
Algemeen Boerensyndicaat
Skumforel’n
Bebloemings- en groencomite
Burgerlijke oorlogsinvaliden
Werkgroep ontwikkelingssamenwerking
11.11.11 comité
Actie 11.11.11. NCOS
Huroki
Rode Kruis afdeling Ardooie
Extra toelage wagen Rode Kruis
Kontaktgroep Help ons helpen Ardooie
Kontaktgroep Help ons helpen Koolskamp
N.S.B. afdeling Ardooie
Feestcomité St. Antonius
Tasschecomité
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360
310
200
620
495
60
75
75
75
102
330
72
90
60
800
30
2.250
500
250
250
714
2.500
210
210
345
60,00
60,00
8

Het Watervalletje
Bonvivants
Wezecomité
Gezinsbond Ardooie
Gezinsbond Koolskamp
Pasar
Ziekenzorg Ardooie
zieken
Dynamica
zieken
Kringwinkel
Helihulp Brugge
Belgische MS Liga
Mivalti
Bond erebrandweerlieden
Anti-rook kern IHK
Totaal

60,00
40,00
40,00
429,99
180,00
200,00
229,30
500
1250
1250
250
990
1.302
500
95.019,84

Steven Demeulenaere: Advies van cultuurraad is niet identiek als voorgelegde
beslissing.
Veronique Buyck: Volgend jaar worden de toelagen opnieuw bekeken in samenspraak
met de adviesraden. De cultuurraad vond De Schaduw te commercieel, het college
meende echter dat dankzij de Schaduw de gemeente Ardooie een grotere culturele
uitstraling heeft.
Karlos Callens: De adviesraden geven enkel advies, de uiteindelijke beslissing ligt bij
gemeenteraad.
Veerle Dejaeghere: Moet totaal bedrag niet aangepast zijn?
Dominiek Pillaert: Dit klopt, in totaal bedrag is toelage aan De schaduw en toelage
2014 aan Neos nog niet voorzien.

Punt 7

Goedkeuren prijssubsidiereglement sporthal De Ark
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het ministerieel besluit van 09.02.2005 houdende de goedkeuring van de
statuten en van de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Ardooie en de
publicatie van het genoemde ministerieel besluit in het Belgisch staatsblad;
Gelet dat het Autonoom Gemeentebedrijf Ardooie instaat voor de exploitatie van de
gemeentelijke sporthal, gelegen te Ardooie, Melkerijstraat 1;
Gelet dat de gemeente, gezien haar sociaal-maatschappelijke functie, wenst dat de
gebruikers van de sporthal dit kunnen doen aan een beperkte vergoeding en hierdoor,
middels prijssubsidie, tussenkomt in de kostprijs;
Overwegende dat met de FOD Financiën overleg is gepleegd teneinde rechtszekerheid
te verkrijgen voor de AGB’s en dat in antwoord op Vraag nr. 481 van
volksvertegenwoordiger Benoît Dispa van 16 juli 2015 de minister van Financiën heeft
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bevestigt dat de AGB's niet onder de btw-regeling voor openbare besturen (art. 6
WBTW) vallen en bijgevolg gewone belastingplichtigen zijn.
Overwegende dat de minister in zijn antwoord opmerkt dat de werkingssubsidies
(waarop geen btw wordt betaald) die door de gemeente aan het autonoom
gemeentebedrijf worden ter beschikking gesteld, gelet op de nauwe band die hen
verbindt, in principe, niet dienen te worden aangemerkt als ontvangsten van het
autonoom gemeentebedrijf.
Overwegende dat de door de gemeente aan het autonoom gemeentebedrijf
toegekende prijssubsidies (waarop wel btw wordt betaald) daarentegen wel bij de
overige ontvangsten moeten worden gevoegd teneinde te bepalen of de statutaire
bepalingen inzake winstoogmerk en het doel om winsten uit te keren al dan niet
theoretisch van aard zijn.
BESLIST: 20 ja-stemmen
Het navolgende prijssubsidiereglement sporthal Ardooie tussen gemeente Ardooie en
het Autonoom Gemeentebedrijf Ardooie wordt goedgekeurd met ingang vanaf 1 juli
2016.
Er wordt overeengekomen dat de gemeente Ardooie prijssubsidies zal toekennen aan
het autonoom gemeentebedrijf Ardooie voor het verlenen van recht op toegang aan
gebruikers van de sporthal “De Ark”.
Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze prijssubsidies vast en geldt
voor de periode vanaf 01.07.2016 tot en met 31.12.2016.
VOORWAARDEN
 Het autonoom gemeentebedrijf Ardooie heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd
voor een periode van 12 maanden, i.e. van 01.01.2016 tot en met 31.12.2016 (zie
bijlage). Op basis van deze ramingen heeft het autonoom gemeentebedrijf Ardooie
vastgesteld dat de inkomsten uit recht op toegang tot de sporthal “De Ark”
minstens € 175.077,27 (exclusief 6% btw) voor bovenvermelde periode moeten
bedragen om economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn, wenst het autonoom gemeentebedrijf Ardooie
vanaf de 01.07.2016 de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op
toegang tot de sporthal “De Ark” vanaf 1 juli 2016 te vermenigvuldigen met een
factor 32,40.
 De gemeente Ardooie erkent dat het autonoom gemeentebedrijf Ardooie, op basis
van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op
toegang tot deze sporthal “De Ark” moet vermenigvuldigen met een factor 32,40
om economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de sporthal “De Ark”
wenst de gemeente Ardooie dat er geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten
aanzien van gebruikers van de sporthal “De Ark”. De gemeente Ardooie wenst
immers de toegangsgelden te beperken opdat de sporthal “De Ark” toegankelijk is
voor iedereen. De gemeente Ardooie verbindt er zich toe om voor de periode vanaf
01.07.2016 tot en met 31.12.2016 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren
middels de toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend
door de gemeente Ardooie bedraagt de prijs (exclusief btw) die de gebruiker voor
recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een factor 30,40.
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 Deze gesubsidieerde toegangsgelden (exclusief 6% btw) kunnen steeds opnieuw
geëvalueerd worden tijdens de periode van 01.07.2016 t.e.m. 31.12.2016 in het
kader van een periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het autonoom
gemeentebedrijf Ardooie. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is,
zal de gemeente Ardooie deze steeds documenteren (bv. aan de hand van een
gemeenteraadsbeslissing).
 Het autonoom gemeentebedrijf Ardooie moet op de 5de werkdag van elke maand
de gemeente Ardooie een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan
recht op toegang is verleend tot de sporthal “De Ark” tijdens de voorbije maand. Dit
overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De
afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet
nota die het autonoom gemeentebedrijf Ardooie uitreikt aan de gemeente Ardooie.
De gemeente Ardooie dient deze debet nota te betalen aan het autonoom
gemeentebedrijf Ardooie binnen de 30 werkdagen na ontvangst.
 Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 01.01.2017 zal worden
onderhandeld tussen de gemeente Ardooie en het autonoom gemeentebedrijf
Ardooie vóór 31.12.2016.

Punt 8

Verdeling puntenenveloppe scholengemeenschap G-8
Gelet op het decreet basisonderwijs dd. 15 februari 1997, met inbegrip van alle latere
wijzigingen en coördinaties ;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder doch niet
uitsluitend artikel 42 §1;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad te Ardooie van 28 april 2014 houdende de
goedkeuring van de verlenging van de overeenkomst scholengemeenschap
basisonderwijs in de vorm van een interlokale vereniging;
Gelet dat het decreet basisonderwijs voorziet dat een scholengemeenschap een
puntenenveloppe ontvangt waarvan de punten zijn opgedeeld in 2 categorieën,
enerzijds zorgpunten en anderzijds stimuluspunten;
Gelet dat artikel 8, §1 van de overeenkomst scholengemeenschap 2014 – 2020 in de
vorm van een interlokale vereniging voorziet dat het beheerscomité minimaal
afspraken maakt over:
De aanwending van de puntenenveloppe toekend aan de scholengemeenschap
-

De aanwending van de puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid
toegekend aan de scholengemeenschap

-

….

-

De aanduiding van een personeelslid aangesteld in het ambt van zorgcoördinator
als aanspreekpunt voor de overheid, voor de kleuterparticipatie binnen de
scholengemeenschap

-

De aanwending van de punten beleids- en ondersteunend personeel die op het
niveau van de scholengemeenschap worden samengelegd
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-

De wijze waarop de puntenenveloppe voor ICT aangewend wordt binnen de
scholengemeenschap

-

…

-

Algemene afspraken inzake de interne afstemming van het personeelsbeleid
binnen de scholengemeenschap

Gelet dat artikel 8 §3 van dezelfde overeenkomst voorziet dat alle afspraken ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan van de gemeenten;
Gelet dat artikel 13 §1 voorziet dat het tot de verplichte bevoegdheden van het
beheerscomité behoort om algemene afspraken te maken over o.m. personeelsleden
die ingezet worden ter ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap (art
13 §1, 4°) doch dat het de gemeenten zijn die beslissingen nemen;
Gelet dat binnen de scholengemeenschap G8 deze punten in het verleden deels
ingezet werden op niveau scholengemeenschap en deels op niveau van de individuele
scholen;
Gelet dat door het beheerscomité binnen de scholengemeenschap G8 voor de
verdeling van deze puntenenveloppe een herverdeling van de punten werd
uitgewerkt, ingegeven door de pensionering van de cozoco en het vrijwillig ontslag van
de administratief bediende en de coördinerende directeur;
Overwegende dat volgend voorstel van herverdeling van de puntenenveloppe van de
scholengemeenschap G8 wordt voorgelegd ter goedkeuring :
Zorgpunten
Op niveau scholengemeenschap
Coördinerende zorgcoördinator

Halftijds met onderliggend ambt onderwijzer

Op niveau scholen
De rest van de zorgpunten worden verdeeld volgens systeem dat gebaseerd is op basis
van het aantal leerlingen in de desbetreffende scholen.
Stimuluspunten
Op niveau scholengemeenschap
Beleidsmedewerker
Administratief medewerker
bachelor
ICT coördinator

Halftijds met onderliggend ambt onderwijzer
Halftijds met diplomavereiste professionele
7 uur met onderliggend ambt onderwijzer

Op niveau scholen
De stimuluspunten die nog ter beschikking zijn en de restpunten die terugvloeien van
de scholen worden verdeeld onder de directeuren volgens de taken die ze opnemen in
de scholengemeenschap, en dit in de onderstaande verhouding
Ondersteuning zorg
2/8 sten
Ondersteuning ICT
1/8 sten
Ondersteuning Personeel
3/8 sten
Ondersteuning Beleid
2/8 sten
Gelet dat binnen het beheerscomité afgesproken werd om haar bevoegdheid hierin uit
te oefenen via een selectieprocedure, bestaande uit een mondeling gesprek op basis
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van een voorbereide visienota, teneinde te bepalen welke personeelsleden best op
niveau van de scholengemeenschap tewerkgesteld kunnen worden ;
Gelet dat de leden van het beheerscomité of mensen met een politiek mandaat geen
deel mogen uitmaken van de jury die de selecties afneemt ;
Gelet dat het OVSG bereid is om 2 deskundigen hiervoor af te vaardigen ;
Gelet dat de kostprijs hiervan door de G-8 kan gedragen worden ;
Gelet dat het beheerscomité op basis van het selectieverslag van de jury de nodige
afspraken maakt over de personeelsleden die ter ondersteuning van de werking van de
scholengemeenschap, cfr. hierboven uiteengezet, zullen ingezet worden ;
Gelet dat deze afspraken vervolgens aan de respectievelijke schoolbesturen worden
overgemaakt teneinde de nodige beslissingen hieromtrent te nemen ;
Gelet op het akkoord van het OCSG met dit voorstel van werkwijze ;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Kennis te nemen van bovenstaande afspraken over de manier waarop het
beheerscomité haar bevoegdheden ingevolge de artikelen 8 en 13 van de
overeenkomst scholengemeenschap 2014-2020 in de vorm van een interlokale
vereniging, in het bijzonder wat betreft de aanwending van de verschillende
puntenenveloppes die aan de scholengemeenschap worden toegekend en de
aanduiding van de personeelseden ter ondersteuning van de werking van de
scholengemeenschap, invult en zich hiermee akkoord te verklaren.

Filip Godderis: Wat is stand van zaken inzake onderzoek naar ontvanger?
Karlos Callens: Omwille van geheim van onderzoek, kan ik daar in openbare zitting
niets van zeggen.
Kurt Eeckhout: Ten gevolge van zware regenval één maand geleden is het nodig extra
maatregelen te nemen. Hierbij dan ook de vraag of het huidig bufferbekken niet kan
worden uitgebreid.
Karlos Callens: Momenteel is men daarmee bezig. Dit was al enige tijd geleden
gepland.
Er zijn ook plannen om twee extra buffers aan te leggen, namelijk ter hoogte van
Meersenstraat en in Elslanderstraat achter spoorweg. Start uitvoering is
hoogstwaarschijnlijk in najaar 2017. Voor de bevolking zou vooraf een
informatievergadering worden belegd.
Veerle Dejaeghere: Het is toch niet logisch dat men woonzorgcentrum bouwt in
overstromingsgevoelig gebied in Eekhoutstraat?
Karlos Callens: Als men bouwt volgens plannen zullen er minder problemen zijn. Die
gronden zijn steeds bouwgrond geweest. Het extra spaarbekken in Meersenstraat zal
meer bescherming geven tegen wateroverlast.

Namens de Raad
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De Secretaris,
D. Pillaert,

Notulen Gemeenteraad

De Voorzitter,
K. Callens

14

