Zitting van 27 april 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 30 maart 2015
Het verslag van de zitting van 30 maart 2015 wordt éénparig goedgekeurd

Punt 2

Goedkeuren budgetwijziging autonoom gemeentebedrijf Ardooie (AGBA)
BP2015-2_1 en goedkeuren aanpassing meerjarenplan autonoom
gemeentebedrijf Ardooie (AGBA) BP2014_2019-3
Gelet op het Gemeentedecreet, onder meer artikelen 146 tot en met 151;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de goedkeuring van het budget AGB 2015 en het meerjarenplan AGB 2014-2019
door de raad van bestuur AGB en door de gemeenteraad van 26.01.2015;
Overwegende dat een budgetwijziging AGB 2015 en bijgevolg ook een aanpassing van het
meerjarenplan AGB 2014-2019 noodzakelijk is;
Gelet op het advies van het managementteam;
Gelet op de voorgelegde documenten voor het budgetwijziging AGBA BP2015-2_1 en
wijziging meerjarenplan AGBA BP2014_2019-3 in bijlage;
Gehoord de toelichting door de burgemeester;
BESLIST: 14 ja-stemmen, 7 onthoudingen (Dejaeghere V., Vandewaetere C., Demeulenaere S.,
Dejonckheere A., Goethals K., Eeckhout K., Godderis F.)

Art. 1: De budgetwijziging van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie (AGBA) BP2015-2_1
vastgesteld overeenkomstig de documenten in bijlage wordt goedgekeurd.
Art. 2: De aanpassing van het meerjarenplan van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie
(AGBA) BP2014_2019-3 zoals vastgesteld in bijlage wordt goedgekeurd.
Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt overeenkomstig de bepalingen van
het Gemeentedecreet en het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Punt 3

Goedkeuren politiereglement parkeren in gedeelte Koning Albertstraat
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk
Besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;µ
Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens wordt bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens:
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van de gemeente Ardooie dd. 23
maart 2015;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregel gemeentewegen bedoeld in artikel 6 van
het decreet betreft;
Overwegende dat hierdoor een vrije doorgang wordt gecreëerd voor zowel de brandweer als
voor de lijnbus;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: In de het gedeelte van de Koning Albertstraat gelegen tussen de Beverensestraat en
de Begoniastraat dienen te voertuigen geparkeerd te worden op de verhoogde berm.
Dit zal aan de weggebruikers kenbaar worden gemaakt door de verkeersborden E9f.
Art. 2: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Veerle Dejaeghere: Als verkeersbord staat vermeld E9c, dit dient E9f te zijn.
Karlos Callens: Het reglement wordt in die zin aangepast.

Punt 4

Goedkeuren politiereglement snelheidsbeperking in de Zwevezeelsestraat
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk
Besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;µ
Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens wordt bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens:
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op het positief advies van de verkeerscommissie van de gemeente Ardooie d.d. 23
maart 2015;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregel gemeentewegen bedoeld in artikel 6 van
het decreet betreft;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: In de het gedeelte van Zwevezeelsestraat gelegen tussen het einde van de bebouwde
kom en het grondgebied Zwevezele wordt een snelheidsbeperking ingevoerd van 70
km/uur.
Dit zal aan de weggebruikers kenbaar worden gemaakt door de verkeersborden C43.
Art. 2: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Punt 5

Princiepsbeslissing toekennen nieuwe straatnamen verkaveling De Tassche
(bij de Boterstraat te Roeselare)
Gelet op het decreet van 28.01.1977 en laatste wijziging decreet van 22.11.2002 tot
bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen;
Gelet op de omzendbrief van de Gouverneur van West-Vlaanderen respectievelijk van
21.05.1979, 18.06.1980 en 23.07.1998 inzake benaming openbare wegen en pleinen;
Overwegende dat een verkaveling is aangevraagd en er nieuwe straten ene benaming
dienen te krijgen;
Overwegende dat één van de straten een deelweg met stad Roeselare is en dat de naam op
grondgebied Roeselare Boterstraat is doch dat er reeds een Boterstraat bestaat in Ardooie
zodat geopteerd wordt om nieuwe naam te geven aan die straat;
Overwegende dat advies is gevraagd aan de heemkundige kring en vooradvies aan de
cultuurraad;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om de straten als volgt te benoemen (zie plan
in bijlage): Maalderijstraat, Weverijstraat en Boerderijstraat
Gehoord de Burgemeester ;
BESLIST: 20 ja-stemmen en 1 onthouding (Veerle Dejaeghere)

Art. 1:

In principe akkoord te gaan om de nieuwe straten in de verkaveling De Tassche (bij
de Boterstraat te Roeselare) de volgende straatnamen te geven:
 Maalderijstraat
 Weverijstraat
 Boerderijstraat

Art. 2: Dit voorstel voor advies over te maken aan de cultuurraad.

Punt 6

Kennisname jaarverslag intergemeentelijk samenwerkingsverband
projectvereniging woondienst
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van projecten ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op de oprichting van de intergemeentelijke projectvereniging ‘Woondienst Regio
Roeselare’ na ondertekening van de statuten van 9 maart 2009 door de gemeenten:
Ardooie, Roeselare, Lichtervelde, Hooglede, Staden en Moorslede;
Gelet op de bepalingen in de statuten van de projectvereniging die luiden: ‘§2. De raad van
bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk binnen de 3 maanden na het
verstreken werkjaar. De raad van bestuur legt de jaarrekening samen met het verslag van de
accountant en het activiteitenverslag uiterlijk binnen de daaropvolgende maand ter
kennisgeving voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenten
maken binnen de twee maanden na ontvangst van deze documenten de resultaten van hun
beraadslaging over aan de raad van bestuur van de vereniging. Overeenkomst de wettelijke
bepalingen terzake zal de raad van bestuur binnen de maand volgend op het verstrijken van
de beraadslagingstermijn voor de gemeenteraden, de jaarrekening openbaar maken door
neerlegging bij de Nationale Bank van België.’
Gelet op de goedkeuring van het jaarverslag 2014 in de Raad van Bestuur van de
projectvereniging Woondienst regio Roeselare op 26 maart 2015;
Neemt kennis van het jaarverslag 2014 van de projectvereniging Woondienst regio
Roeselare ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad van Ardooie.
Het jaarverslag 2014 bevat volgende onderdelen:
- het activiteitenverslag 2014
- de rekening 2014
- het verslag van de accountant

Christine Vandewaetere: Als financieel gezonde gemeente moet het toch mogelijk zijn dat de
gemeente Ardooie deelneemt aan de intergemeentelijke woondienst. Ardooie is de enige
gemeente die vanaf 2016 uit dit project stapt. Nochtans heeft Ardooie de meeste bezoekers
aan het woonloket.
Karlos Callens: Het is zo dat in het verleden de gemeente Ardooie reeds dikwijls niet wenste
deel te nemen aan die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De reden dat er
stopzetting is aan deelname intergemeentelijke woondienst is dat het duur is door wegvallen

subsidies en dat slechts beperkt iemand van woondienst aanwezig is in Ardooie, namelijk één
voormiddag. Vanaf 2016 kan men tijdens openingsuren naar gemeentehuis gaan voor info
omtrent wonen. Er waren 719 bezoeken, maar dit betrof niet altijd een verschillend iemand,
vaak dezelfde personen. Acties betreffende leegstand worden zelf al gedaan door de
gemeenten.
Christine Vandewaetere: Het OCMW kan ook beroep doen op de woondienst en veel zaken
worden toch over het hoofd gezien.
Karlos Callens: Binnen vier jaar is er integratie van OCMW in de gemeente.

Punt 7

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van I.V.I.O. op 18 mei 2015
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 24
maart 2015 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van I.V.I.O. van
18 mei 2015;
Gelet op het artikel 44 en 65 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat minstens één algemene
vergadering belegd wordt voor de controle op de activiteiten van het voorbije boekjaar;
Gelet op het schrijven van I.V.I.O. van 24 maart 2015 met uitnodiging tot de algemene
vergadering van 18 mei 2015 om 18u00, met alle bijhorende stukken en met volgende
agenda:
1. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014
2. Kennisname verslag van de heer Commissaris-revisor
3. Overboeking van onbeschikbare reserves naar beschikbare reserves
4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2014
5. Winstverdeling
6. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor voor het boekjaar 2014
7. Varia
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art.1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda.
Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van 18 mei 2015 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de
algemene vergadering van 18 mei 2015 goedkeuren.
Art.3: Deze beslissing over te maken aan I.V.I.O., Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem.

Karlos Callens: Ik heb tijdens de infovergadering in IVIO gevraagd om meer aandacht te
besteden aan sluikstorten.
Veerle Dejaeghere: Kan in binnenste buiten niet worden vermeld met welke fracties men
gratis kan gaan naar het containerpark?

Karlos Callens: Dit is reeds gebeurd, staat ook vermeld op afvalkalender. Bovendien niet altijd
Ardooienaren die sluikstorten in Ardooie.

Punt 8

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van W.V.I. op 28 mei 2015
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 23
maart 2015 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van W.V.I. van 28
mei 2015;
Gelet op het artikel 44 en 65 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat minstens één algemene
vergadering belegd wordt voor de controle op de activiteiten van het voorbije boekjaar;
Gelet op het schrijven van W.V.I. van 23 maart 2015 met uitnodiging tot de algemene
vergadering van 28 mei 2015 om 18u30, met alle bijhorende stukken en met volgende
agenda:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 17/12/2014
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2014
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Kennisneming ontslag van de heer Marc Debie in de raad van bestuur
7. Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités: de heer John Van Hollebeke
(Tielt), de heer Patrick De Klerck (Blankenberge)
8. Benoeming 2 bestuurders aandelen A: de heer Wouter Marchand (Lichtervelde), de heer
John Van Hollebeke (Tielt)
9. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met
raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde
10. Mededelingen
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art.1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda.
Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van 28 mei 2015 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de
algemene vergadering van 28 mei 2015 goedkeuren.
Art.3: Deze beslissing over te maken aan W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge

Punt 9

Bijkomend punt van Samen Plus waarbij Steven Demeulenaere nader uitleg
verstrekt:
Gemeentelijke premie ter compensatie van de retributie aangerekend door

de brandweerzone midwest voor de verdelging van wespennesten op het
grondgebied van de gemeente Ardooie
- In het nieuwe retributiereglement van de brandweerzone midwest wordt voor het
onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten een forfait van 40 euro
aangerekend. Een tweede of volgende interventie voor hetzelfde nest binnen hetzelfde
kalenderjaar is gratis. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.
- Voor de inwerkingtreding van de brandweerzone midwest werden heel wat diensten
“gratis” uitgevoerd door de gemeentelijke brandweer. Ook voor de verdelging van
wespennesten door het plaatselijk brandweerkorps diende geen vergoeding betaald te
worden.
- Het hebben van wespennesten op privé-terrein is puur toevallig. Inwoners kunnen weinig
tot niets doen om nesten te vermijden en treffen dus geen “schuld” aan wespennesten.
- Wespen voorzaken hinder in een ruimere omgeving dan hun nest. Meerdere inwoners
hebben last van dat ene nest.
- In 2013 en 2014 zijn respectievelijk 69 en 90 interventies geweest voor de verdelging van
wespennesten.
- Door de inwerkingtrede van de brandweerzone midwest wordt een grote besparing
gerealiseerd op het budget/toelage aan de brandweer. De toelage aan de
brandweerzone in 2015 bedraagt 284.628,85 euro. In 2013 bedroeg het budget voor het
plaatselijk brandweerkorps 262.100 euro.
- De gemeente Ardooie beschikt over een voldoende hoog budget om deze kosten te
kunnen betoelagen.
Voorstel
Wanneer een (rechts)persoon in Ardooie geconfronteerd wordt met één of meerdere
wespennest(en) en voor het onschadelijk maken of vernietigen ervan beroep doet op de
brandweer, zal die (rechts)persoon een gemeentelijke premie ontvangen die even hoog is als
de retributie, aangerekend door brandweerzone midwest voor de verdelging van het/die
wespennest(en). Om de gemeentelijke premie te kunnen ontvangen dient een kopie van de
rekening van de brandweerzone en het betalingsbewijs worden voorgelegd. Uiteraard kan
deze premie enkel gekregen worden voor de bestrijding van wespennesten op het
grondgebied van de gemeente Ardooie. Het volledige bedrag, ook na indexering van de
retributie, wordt gesubsidieerd.
De Burgemeester antwoordt dat hij geen voorstander is van het voorstel omwille van
volgende punten:
 Het betreft een klein aantal gevallen van wespenverdeling, als er gevaar is, wordt dit nog
gratis gedaan. Bovendien betreft het gering bedrag. De mogelijkheid is dat men zelf
wespennesten vernietigt.
 Er is één brandweerzone, het is niet de bedoeling dat wordt afgeweken van de gestelde
reglementering en terug te keren naar vroegere reglementering.
 Het betekent een hoop administratie voor geringe bedragen.
Anja Dejonckheere: Wie bepaalt wanneer het gevaarlijk is en wanneer niet
Karlos Callens: Dit is de brandweerzone.

Filip Godderis: Wel niet aangewezen dat burgers zelf wespennesten verdelgen. Dit is
gevaarlijk.
Karlos Callens: Ik meld enkel dat het mogelijk is, ik zet mensen hier niet toe aan.
Steven Demeulenaere: Het zou toch logisch zijn dat reglement behouden blijft en
wespenverdelging gratis blijft voor de burger.
Karlos Callens: ik ben geen socialist waarbij alles gratis is. In verleden zijn zaken gratis
ingevoerd in Ardooie omdat dit minder administratieve rompslomp met zich meebracht.
BESLIST: Het voorstel wordt verworpen met 7 ja-stemmen en 14 neen-stemmen (K. Callens,
Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., Lepla M., Callens T., Deceuninck G.,
Vandekerckhove V., Devroe M., Vanantwerpen A., Devisch L., Vereenooghe I. en Chiers C.)

Kurt Eeckhout: Positief dat fietspad in de Izegemsstraat is geveegd, kan geen veegmachine
worden voorzien om dit fietspad regelmatig te vegen?
Karlos Callens: Meestal is onze gemeente proper, we kunnen eventueel veegmachine
voorzien.
Kurt Eeckhout: In de lokalen van de Broederschool is door verenigingen gewerkt aan de
elektriciteit. Daardoor is keuring waarschijnlijk niet meer in orde.
Karlos Callens: We zullen de verenigingen verwittigen, maar de fout ligt bij hen.
De burgemeester geeft kort uitleg nopens stand van zaken werken Stationsstraat.
Anja Dejonckheere: Vraag om groene pijlen te voorzien aan de verkeerslichten.
Karlos Callens: Dit is reeds gevraagd aan AWV. De gemeente heeft daar geen zeggenschap
over.

Namens de Raad
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De Voorzitter,
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