Zitting van 29 mei 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 24 april 2017
Het verslag van de zitting van 24 april 2017 wordt éénparig goedgekeurd

Steven Demeulenaere: In vorige zitting van de gemeenteraad heeft u als burgemeester
gemeld dat u niet de verantwoordelijkheid wenst op te nemen om een verkeersspiegel
te plaatsen. Er is echter een dienstnota van AWV waarin vermeld is dat zij toch (vlakke)
spiegels plaatsen.
Karlos Callens: Waar staan die spiegels van AWV?
Steven Demeulenaere: Dit is een dienstorder van AWV die geldt voor alle gemeenten in
Vlaanderen. Er zijn spiegels weggenomen in Ardooie en die konden worden vervangen
door vlakke spiegels.
Filip Godderis: Het betreft hier het afschuiven van uw verantwoordelijkheid als
burgemeester.
Karlos Callens: Persoonlijk betrouw ik die spiegels niet erg en daarom neem ik dit risico
niet om spiegels te plaatsen.

Punt 2

Verlenen advies rekening 2016 kerkfabriek St. Antonius Meulebeke
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. Antonius Meulebeke
voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies;
Overwegende dat er een exploitatieoverschot is van € 45.801,40;
Gehoord de Burgemeester;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Gunstig advies te verstrekken aan de rekening van de kerkfabriek St. Antonius
Meulebeke voor het jaar 2016 zoals voorgelegd in bijlage.
Art. 2: Dit advies over te maken aan de Provinciegouverneur.
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Punt 3

Vaststelling jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie
(AGB) 2016
Gelet op het activiteitenverslag en jaarrekening 2016 van het autonoom
gemeentebedrijf Ardooie goedgekeurd in de raad van bestuur van 29 mei 2017;
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”;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien het activiteitenverslag en jaarrekening 2016 zoals vastgesteld in bijlage;
Gehoord de Burgemeester in zijn verslag;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Het activiteitenverslag 2016 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie zoals
vastgesteld door de raad van bestuur op datum van 29 mei 2017 goed te keuren.
De jaarrekening 2016 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie zoals vastgesteld
door de raad van bestuur op datum van 29 mei 2017 goed te keuren.
De balans per 31 december 2016 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie zoals
vastgesteld door de raad van bestuur op datum van 29 mei 2017 goed te keuren.
Kwijting wordt 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 4

Goedkeuren aanpassen prijssubsidies voor het autonoom
gemeentebedrijf Ardooie
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;
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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
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: 21 ja-stemmen
Het navolgende prijssubsidiereglement sporthal Ardooie tussen gemeente Ardooie en
het Autonoom Gemeentebedrijf Ardooie wordt goedgekeurd met ingang vanaf 1 juni
2017.
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, ter vervanging van het reglement goedgekeurd in de raad
van 19 december 2016, legt de toekenning van de nieuwe prijssubsidies vast en geldt
voor de periode vanaf 01.06.2017 tot en met 31.12.2017.
VOORWAARDEN
• Het autonoom gemeentebedrijf Ardooie heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd
voor een periode van 12 maanden, op basis van de cijfers van de rekening 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
€ 148.035,53 (exclusief 6% btw) voor bovenvermelde periode moeten bedragen om
economisch rendabel te zijn.
• 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 13,03 om
economisch rendabel te zijn (op jaarbasis).
• 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
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01.01.2017 tot en met 31.12.2017 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren
middels de toekenning van prijssubsidies.
• De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Ardooie, rekening
houdend met de reeds toegepaste prijssubsidiefactor van 15,20 gedurende de eerste
5 maanden van 2017, bedraagt vanaf 1.06.2017 de prijs (exclusief btw) die de
gebruiker voor recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een factor 7,20.
• Deze gesubsidieerde toegangsgelden (exclusief 6% btw) kunnen steeds opnieuw
geëvalueerd worden tijdens de periode van 01.06.2017 t.e.m. 31.12.2017 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 01.01.2018 zal worden onderhandeld
tussen de gemeente Ardooie en het autonoom gemeentebedrijf Ardooie vóór
31.12.2017.

Punt 5

Vaststelling jaarrekening van de gemeente 2016
Gelet op het gemeentedecreet, inz. art.172 e.v.;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en de latere wijzigingen
Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en de latere wijzigingen
Gelet op de voorgelegde rekening van de gemeente Ardooie dienstjaar 2016 samen
met de wettelijk erbij horende bewijsstukken en bijlagen;
Gelet op het positief advies van het managementteam
Overwegende dat de financiële toestand van de jaarrekening als volgt is
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
a. Belastingen en boetes
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Jaarrekening

Eindbudget

2.000.158,36
8.659.299,52
10.659.457,88
4.608.644,21

1.047.403,54
9.812.726,58
10.860.130,12
4.707.195,00

Initieel
budget
1.760.324,47
8.972.101,67
10.732.426,14
4.701.195,00
4

2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
B. Ontvangsten
2. Terugvordering van aflossing van financiële
schulden
a. Periodieke terugvorderingen
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig
boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

6.050.813,67
-2.212.127,39
2.908.842,91
696.715,52
-162.086,53
293.210,49
293.210,49
293.210,49
131.123,96

Autofinancieringsmarge
I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van
schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
III. Autofinancieringsmarge (I-II)

6.152.935,12 6.031.231,14
-4.375.051,44 -1.399.271,25
6.185.905,75 3.117.462,25
1.810.854,31 1.718.191,00
-162.086,53
-279.773,84
293.210,49
293.163,41
293.210,49
293.163,41
293.210,49
293.163,41
131.123,96
13.389,57

131.123,96

131.123,96

13.389,57

131.123,96
-374.055,56

131.123,96
-3.489.734,43

13.389,57
81.279,38

6.911.938,59

6.911.938,59

2.785.076,17

6.537.883,03
6.537.883,03

3.422.204,16
3.422.204,16

Jaarrekening
2.054.173,24
10.659.457,88

2.866.355,55
2.866.355,55
Initieel
Eindbudget
budget
1.101.513,51 1.814.434,44
10.860.130,12 10.732.426,14

8.605.284,64

9.758.616,61

8.917.991,70

8.659.299,52
54.014,88
216.101,41
162.086,53
54.014,88
1.838.071,83

9.812.726,58
54.109,97
216.196,50
162.086,53
54.109,97
885.317,01

8.972.101,67
54.109,97
333.883,81
279.773,84
54.109,97
1.480.550,63

Gelet op het verslag van de rekening dienstjaar 2016 in bijlage;
Gehoord de financieel beheerder in zijn verslag;
BESLIST: 21 ja-stemmen
De gemeenterekening over het dienstjaar 2016 en het verslag van de rekening
dienstjaar 2016 zoals in bijlage worden goedgekeurd en overgemaakt aan de
provinciegouverneur ingevolge art.173 van het gemeentedecreet.

Punt 6

Afschaffing heffing indirecte belasting inzake melding en/of aanvraag
milieuvergunningen conform de Vlarem-wetgevingen (goedgekeurd in
de gemeenteraad van 29.04.2013) + vast retributiereglement op de
omgevingsvergunning
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42§3, 43§2 15°, 186, 187 en
253 §1 3°;
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie – en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2013 met betrekking tot heffing
indirecte belasting inzake melding en/of aanvraag milieuvergunningen conform de
Vlarem-wetgevingen;
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Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering
van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning met latere
wijzigingen en haar bijlagen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging:
BESLIST: 14 ja stemmen en 7 onthoudingen (Mevr. en de Heren Vandewaetere C.,
Demeulenaere S., Dejonckheere A., Goethals K., Dejaeghere V., Eeckhout K. en Godderis F.)

Art.1: De gemeenteraadsbeslissing van 29.04.2013 betreffende heffing indirecte
belasting inzake melding en/of aanvraag milieuvergunningen conform de
Vlarem-wetgevingen op te heffen vanaf 01.06.2017.
Art.2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan ABB.

Steven Demeulenaere: Betekent dit nu een verhoging of verlaging voor de aanvragers
van een milieuvergunning?
Dominiek Pillaert: Dit kan verhoging zijn doch ook verlaging , als er bv. geen publicatie
vereist is.
Karlos Callens: Normaal dat aanvrager instaat voor de gemaakte kosten.

Punt 7

Goedkeuren aanpassing gemeenteraadsbeslissing dd. 24.11.2014
houdende tarieven uitreiking elektronische identiteitskaarten, tarieven
van consulaire rechten voor aanvraag reispas en tarieven voor de FOD
financiën voor aanvraag rijbewijsdocumenten
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inz. art. 42, 43 en art. 253, zoals later
gewijzigd;
Gelet op de algemene onderrichtingen van FOD, binnenlandse zaken betreffende
afgifte van de elektronische identiteitskaart;
Gelet op de omzendbrief BA 99/09 van 22 oktober 1999 betreffende de vrijstelling van
gemeentebelastingen op de afgifte van paspoorten aan kinderen jonger dan 12 jaar;
Gelet op de omzendbrief van 24 september 2014 betreffende de prijs van Belgische
identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten;
Overwegende dat de tarieven voor identiteitskaarten (eID, kidsID) en
verblijfsdocumenten voor vreemde onderdanen (eVK) zijn geïndexeerd door de
federale overheid;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10.06.2011 betreffende de coördinatie van
de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2013 betreffende tarieven uitreiking
elektronische identiteitskaarten, tarieven van consulaire rechten voor aanvraag reispas
en tarieven voor de FOD financiën voor aanvraag rijbewijsdocumenten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 24.11.2014 houdende aanpassing
gemeenteraadsbeslissing dd. 29.04.2013 houdende tarieven uitreiking elektronische
identiteitskaarten, tarieven van consulaire rechten voor aanvraag reispas en tarieven
voor de FOD financiën voor aanvraag rijbewijsdocumenten;
Gehoord de Burgemeester ;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1 : Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 29.04.2013 (aangepast bij
raadsbeslissing van 24.11.2014) betreffende tarieven uitreiking elektronische
identiteitskaarten, tarieven van consulaire rechten voor aanvraag reispas en
tarieven voor de FOD financiën voor aanvraag rijbewijsdocumenten wordt als
volgt aangepast.
“Art.2: Bij een aanvraag van een elektronische identiteitskaart (normale
procedure), verblijfsvergunning voor vreemdelingen (normale procedure) en
Kids-ID (normale procedure) betaalt de gemeente de kosten verbonden voor
de aanvraag van een identiteitskaart en verblijfsvergunning voor
vreemdelinge en voor de Kids-ID.
Bij verlies van de elektronische identiteitskaart of kids-ID betaalt de
gemeenten eveneens de kosten, dit na voorlegging van bewijs van aangifte bij
de politiediensten van verlies van elektronische identiteitskaart of kids-ID of
verblijfsvergunning voor vreemdelingen.
Voor aflevering van een duplicaat van de elektronische identiteitskaart
(normale procedure) dient de aanvrager € 16,00 te betalen. Voor aflevering
van een duplicaat van de verblijfsvergunning voor vreemdelingen (normale
procedure) dient de aanvrager € 19,00 te betalen. Voor aflevering van een
duplicaat van een Kids-ID dient door de aanvrager € 7,00 worden betaald.
De aanvrager dient zelf de aanvraagkosten te betalen bij de dringende
aanvragen van een identiteitsdocument, de zogenaamde spoedprocedure
waarbij de kosten
€ 120,00 zijn voor de extreme spoedprocedure, € 80,00 voor de gewone
spoedprocedure en € 90,00 voor de spoedprocedure met gecentraliseerde
levering bij FOD Binnenlandse Zaken.
Art. 2 : Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden

Raadslid A. Vanantwerpen verlaat de zitting
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Punt 8

Goedkeuring agendapunten + goedkeuren statutenwijziging en
vaststelling mandaat vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
Gaselwest op 23 juni 2017
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en
gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale
Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 23 maart 2017 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering
van Gaselwest die op 23 juni 2017 plaats heeft in Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700
Oudenaarde;
Overwegende dat een dossier met documentatiestukken is uitgewerkt door de raad
van bestuur in zitting van 17 maart 2017 en aan de gemeente werd overgemaakt;
Overwegende dat tevens een statutenwijziging is voorzien die hun oorsprong vinden in
meerdere domeinen:
➢ vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de
gesolidariseerde uitbouw van de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten
waarbij een ‘effectieve’ herroepbare beheersoverdracht wordt gerealiseerd,
met specifieke aandelen en een aangepaste winstverdeling alsook met een
mogelijk specifiek terugnamerecht door de gemeente;
➢ de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke
rechtspersonen/-verenigingen te laten toetreden in het kader van het
vernieuwde artikel 10 §1. van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
➢ de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de
plaats van Eandis;
➢ vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de
activiteiten ‘regulatoir’ en ‘niet-regulatoir’ en de kapitaalkostenvergoeding;
➢ de creatie van aandelen AW en winstbewijzen CW in het kader van de activiteit
warmte;
➢ het principe dat de gemeenten over ten minste 80% van het kapitaal dienen te
beschikken en de modaliteiten inzake kapitaalverhogingen;
➢ de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van
bestuur;
➢ het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de
stemrechten in de algemene vergadering beschikken;
➢ de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het
eigen vermogen van de aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit;
➢ de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten
en de deelnemende publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van
de tegenwaarde van de aandelen binnen het totale eigen vermogen;
➢ de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig
met het aantal herleide equivalente EAN’s voor aardgas en warmte op het
grondgebied van elke gemeente;
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➢ het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking
ingevolge het vernieuwde decreet de overname van installaties niet
noodzakelijk dient te gebeuren tegen boekwaarde;
➢ inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen
gerealiseerd worden in het kader van een gebiedsuitwisseling, mits de
betrokken gemeenten en opdracht-houdende verenigingen daarmee
instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering ervan;
➢ de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake
overheidsopdrachten aan de werkmaatschappij.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de
gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene
vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde
statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de
vertegenwoordiger vast te stellen.
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, zoals gewijzigd op 18 januari 2013;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: 20 ja stemmen
Art.1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 23 juni 2017:
1. 1. Statutenwijzigingen:
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij
authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan
te passen.
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor
de activiteit warmte.
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2016.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de
regionale bestuurscomités, de leden van het college van commissarissen en
de commissaris-met betrekking tot het boekjaar 2016
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest
aan Eandis System Operator cvba en Fluvius cvba
7. Statutaire benoemingen
Notulen Gemeenteraad
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8. Statutaire mededelingen
Art.2: Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
Art.3: De gemeente verstrekt geen beheersoverdracht aan Gaselwest inzake de
“activiteit warmte”.
Art.4: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2017,
op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige
raadsbeslissing;
Art.5: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat
op het mailadres intercommunales@eandis.be.

Punt 9

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de gewone algemene vergadering van FIGGA op 23 juni 2017
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 23 juni 2017.
Overwegende dat de jaarvergadering van FIGGA op 23 juni 2017 volgende agenda
heeft:
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Jaarrekening 2016
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Kwijting van de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen en mededelingen

Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd
meegestuurd;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art.1: 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.

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Jaarrekening 2016
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Kwijting van de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen en mededelingen
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Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging Figga op 23 juni 2017, op te
dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden.
Art.3: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
de dienstverlenende vereniging Figga.

Anja Dejonckheere: Bloembakken in Stationsstraat zijn geplaatst, maar sommige
bakken staan in weg om gemakkelijk te kunnen parkeren. Als mensen die bakken
verplaatsen, worden ze door de technische dienst teruggeplaatst.
Karlos Callens: Best dat dit wordt meegedeeld aan de technische dienst.
Kimara Goethals: Ardooise verenigingen mogen geen reclameborden plaatsen, recent
is dit wel toegelaten voor het circus.
Karlos Callens: Dit is aangevraagd en toegestaan. Borden kunnen steeds worden
geplaatst op privaat domein. Borden van circus hangen slechts daar voor korte periode
en worden nadien altijd weggenomen.
Veronique Buyck: Inmiddels is ook tweede LED-bord in Koolskamp actief en kan daar
publiciteit worden geplaatst.
Kimara Goethals: Mogen borden worden geplaatst aan omheining van sportpark?
Karlos Callens: Dit is openbaar domein en mag dus niet.
Veerle Dejaeghere: Hoe kunnen verenigingen reclame maken voor hun activiteiten?
Veronique Buyck: Dit kan via onder meer infoblad en via UIT.
Veerle Dejaeghere: 7 West-Vlaamse gemeenten hebben een gezamenlijk circulatieplan
om zwaar te weren uit de kernen. Waarom doet Ardooie dit niet?
Karlos Callens: Circulatieplan is voorzien in mobiliteitsplan. Probleem dat bepaalde
bedrijven reeds lang in centrum zijn gevestigd. Plaatselijk zwaar vervoer kan je niet
weigeren. Dit kan nooit volledig vermeden worden.
Veerle Dejaeghere: Er zijn wel vrachtwagens die via kleine landbouwwegen rijden naar
Ardo.
Karlos Callens: Dit is een taak van de politie om te verbaliseren.
Christine Vandewaetere: Vraag om probleem van parkeerstroken aan Bockor op
agenda van de verkeerscommissie te zetten. Het is daar immers zeer smal als wagens
geparkeerd staan.
Anja Dejonckheere: Er is een stoommachine gehuurd bij Lannoo, wordt daar nog
gebruik van gemaakt?
Karlos Callens: Vandaag beslist in college om extra maatregelen te nemen tegen
onkruid en stoommachine meer te huren, alleen voor specifieke plaatsen (bv. centrum)
Kimara Goethals: Op de voetpaden en in de goten is ook vaak veel onkruid.
Notulen Gemeenteraad
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Karlos Callens: De eigenaars van de percelen grenzend aan voetpaden zijn
verantwoordelijk voor verwijderen onkruid.
Filip Godderis: In sporttreffen heeft schepen van sport vermeld dat er een looppiste
komt in bufferbekken. Is dit Finse piste zoals vermeld door de schepen?
Chantal Vande Vyvere: Er is bijeenkomst betreffende Veldbos omtrent inplanting van
looppiste in Veldbos, tevens is looppiste voorzien in bufferbekken. Ontwerp is gemaakt
en dient nog worden besproken.
Karlos Callens: We wachten op ontwerpplan waar looppiste wordt voorzien. Bedoeling
is looppiste in fijne korrel zoals reeds aanwezig is in ’t Zwin.

Namens de Raad
De Secretaris,
D. Pillaert,
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