Zitting van 29 april 2013
Aanwezig : De Heer Callens K., 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.,
Demuynck P., Demeulenaere S., Dejonckheere A., Goethals K., Devroe M., Dejaeghere V.,
Vanantwerpen A., Eeckhout K., Godderis F., Devisch L. en Vereenooghe I.; raadsleden;
en Pillaert D., secretaris;

Punt 1

Goedkeuring verslagen van de gemeenteraad van 11 maart 2013
Het verslag van de zitting van 11 maart 2013 wordt goedgekeurd met 19 ja-stemmen.

Punt 2

Goedkeuren budget OCMW 2013.
Gelet op de kennisname van het budget van het OCMW van 2013 door de
gemeenteraad in zitting van 11 maart 2013;
Gelet op het schrijven van ABB dd. 10 april 2013 waarbij is meegedeeld dat het budget
dient worden goedgekeurd door de gemeenteraad;
Gelet op de OCMW-Raadsbeslissing van 05.02.2013 waarbij het budget boekjaar 2013
is goedgekeurd;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2013 € 599.078 bedraagt;
BESLIST: 19 ja-stemmen
Het budget boekjaar 2013 van het OCMW goed te keuren.
Kopie van deze beslissing over te maken aan de OCMW-Voorzitter.

Mario Devroe vervoegt de zitting

Punt 3

Goedkeuren reglement betreffende
- Tarieven uitreiking elektronische identiteitskaarten
- Tarieven van consulaire rechten voor aanvraag reispas
- 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 het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging en invordering en de
geschillenprocedure van provincie -en gemeentebelastingen en gewijzigd bij decreten
van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
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 21 december 2012 betreffende de prijs van Belgische
identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10.06.2011 betreffende de coördinatie van
de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 december 2005 betreffende “Wijziging
belastingreglement van 24 januari 2005 inzake uitreiking van de elektronische
identiteitskaarten”;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 december 2005 betreffende
“Goedkeuren reglement betreffende - tarieven van consulaire rechten voor aanvraag
reispas - retributies voor de FOD financiën voor aanvraag rijbewijsdocumenten --fiscale
zegels voor aanvraag leurkaarten - fiscale zegels voor bouw- en milieuvergunningen”;
Overwegende dat aan de federale overheid de som van € 20,00 dient worden betaald
voor een eerste rijbewijs en een internationaal rijbewijs, de som van € 5,25 voor een
voorlopig rijbewijs en de som van € 20,00 voor een vernieuwing van het rijbewijs en de
som van € 3,75 voor een vernieuwing van het voorlopig rijbewijs;
Overwegende dat de productiekosten van de identiteitskaarten,
vreemdelingenkaarten, reispassen en rijbewijzen, door tussenkomst van de minister
van binnenlandse zaken, via automatische inhoudingen op de gemeenterekening
worden gerecupereerd;
Overwegende dat de gemeente zelf wenst in te staan voor bepaalde productiekosten;
Overwegende dat de financiële situatie van de gemeente toelaat dat de gemeente
instaat voor de bovenstaande betalingen;
Gehoord de Burgemeester ;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: De gemeenteraadsbeslissing van 27 december 2005 betreffende “Wijziging
belastingreglement van 24 januari 2005 inzake uitreiking van de elektronische
identiteitskaarten” wordt ingetrokken.
De gemeenteraadsbeslissing van 27 december 2005 betreffende “Goedkeuren
reglement betreffende - tarieven van consulaire rechten voor aanvraag reispas
- retributies voor de FOD financiën voor aanvraag rijbewijsdocumenten --fiscale
zegels voor aanvraag leurkaarten - fiscale zegels voor bouw- en
milieuvergunningen” wordt ingetrokken.

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 vreemdelingen (€
15,00) en voor de Kids-ID (€ 6,00).
Voor aflevering van een duplicaat van de elektronische identiteitskaart
(normale procedure) of verblijfsvergunning voor vreemdelingen (normale
procedure) dient de aanvrager € 15,00 te betalen. Voor aflevering van een
duplicaat van een Kids-ID dient door de aanvrager € 6,00 worden betaald.
De aanvrager dient zelf de aanvraagkosten te betalen bij de dringende
aanvragen van een identiteitsdocument, de zogenaamde spoedprocedure
waarbij de kosten
€ 180,00 zijn voor de extreme spoedprocedure en € 116,00 voor de gewone
spoedprocedure. De aanvrager dient zelf de aanvraagkosten te betalen bij de
dringende aanvragen van een Kids-ID, de zogenaamde spoedprocedure waarbij
de kosten € 173,00 zijn voor de extreme spoedprocedure en € 109,00 voor de
gewone spoedprocedure.
Art. 3: Bij een aanvraag van een reispas van vijf jaar betaalt de gemeente de kosten
verbonden voor de aanvraag van een reispas, namelijk de kanselarijrechten en
de aanvraagkosten.
De aanvrager dient zelf de aanvraagkosten te betalen bij de dringende
aanvragen van een reispas, de zogenaamde spoedprocedure waarbij de kosten
€ 240,00 zijn.
De aanvrager dient zelf in te staan voor de kanselarijrechten en de
aanvraagkosten bij aanvraag van een duplicaat bij verlies van reispas.
Art. 4: Bij een aanvraag van een rijbewijs, een internationaal rijbewijs, voorlopig
rijbewijs en bij vernieuwing van rijbewijs zal de gemeente de vergoeding
verbonden aan de aanvraag (die dient worden betaald aan de federale
overheid) zelf betalen. Deze kosten bedragen de som van € 20,00 voor een
eerste rijbewijs en een internationaal rijbewijs, de som van € 5,25 voor een
voorlopig rijbewijs en de som van € 20,00 bij vernieuwing van een rijbewijs en
de som van € 3,75 bij vernieuwing van een voorlopig rijbewijs.
De aanvrager dient zelf in te staan voor de te betalen vergoeding aan de
federale overheid bij aanvraag van een duplicaat voordat de geldigheidsduur
van het rijbewijs of het voorlopig rijbewijs is verstreken.
Art. 5: De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare
stuk. Bij gebrek aan onmiddellijke betaling wordt de belasting ingevorderd bij
middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invorderingen en de geschillenprocedure
van provincie-en gemeentebelastingen.
Art. 6: Dit reglement is geldig tot 31.12.2018.

Art. 7: Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel
186 van het gemeentedecreet.

Punt 4

Goedkeuren heffing indirecte belasting inzake melding en/of aanvraag
milieuvergunningen conform de Vlarem-wetgeving.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 7 september 2009 houdende heffing
indirecte belasting inzake melding en/of aanvraag milieuvergunningen conform de
Vlarem-wetgeving;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, Belgisch Staatsblad 4 juli
2008, en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10.06.2011 betreffende de coördinatie van
de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op art. 42, 43 en 186 van het gemeentedecreet ;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: Voor een periode ingaand vanaf heden en eindigend op 31.12.2018 wordt een
indirecte belasting gevestigd inzake de meldingen en/of milieuvergunningen,
waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij het
Besluit van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem).
Art. 2: De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die gehouden
is tot het indienen van de aanvraag tot, of het melden van het exploiteren of
veranderen ervan.
Art. 3: De belasting wordt vastgesteld :
Voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in :
a) eerste klasse-inrichtingen
€ 250,00 /inrichting
b) tweede klasse-inrichtingen
€ 250,00 /inrichting
Art. 4: De aanvragen moeten contant worden betaald tegen afgifte van een kwijting.
Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, wordt de belasting een
kohierbelasting: ze wordt dit door opname in een kohier en krijgt vanaf dan alle
kenmerken van een kohierbelasting.
Art. 5: De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008.
Art. 6: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Steven Demeulenaere: Wat met de dossier vanaf 01.01.2013 tot heden?
Karlos Callens: De tarief is niet gewijzigd, er zijn bovendien heel weinig dossiers.
Steven Demeulenaere: Moet voor kleine wijzigingen ook belasting worden betaald?
Karlos Callens: Kleine aanpassingen die vallen onder klasse 2 moeten betalen, maar
vaak is dit klasse 3 (dit is enkel bekendmaking). Binnenkort is er wijziging van de
wetgeving (omgevingsvergunning).

Punt 5

Aanduiding leden van de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Ardooie
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 september 2004 houdende oprichting
van het Autonoom Gemeentebedrijf (A.G.B.) Ardooie, met vaststelling van de statuten;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 6 van deze statuten de gemeenteraad elf
gemeenteraadsleden voor de raad van het bestuur dient aan te wijzen, waarbij elke
politieke groep in de gemeenteraad dient vertegenwoordigd te zijn;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voor de
bepaling van het aantal leden per politieke groep volgende verdeling op te maken:
 voor Groep ’82: 7
 voor Samen Plus : 3
 voor NVa :
1
Gelet op de ingediende kandidaten per fractie van de gemeenteraad;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 236 en artikel 310;
BESLIST: 20 ja-stemmen
De samenstelling van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf publiek
domein Ardooie wordt vastgesteld als volgt :
 voor Groep ’82: 7
 voor Samen Plus : 3
 voor NVa :
1
De volgende personen worden aangeduid als bestuurder bij het autonoom
gemeentebedrijf Ardooie:
Namens Groep ’82:

Karlos Callens, Krist Soenens, Chantal Vande Vyvere, Kathleen
Verhelle, Gino Deceuninck, Veronique Vandekerckhove, Patrick
Demuynck.

Namens Samen Plus: Steven Demeulenaere, Anja Dejonckheere, Veerle Dejaeghere
Namens NVa:

Punt 6

Kurt Eeckhout

Oprichting gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC)
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42 en 43;

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1
en 26/2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, (hierna ‘het Decreet’ te
noemen);
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, artikel 2 tot en met 12, (hierna ‘het Besluit’ te
noemen);
Overwegende dat artikel 26/1 van het decreet bepaalt dat elke gemeente een
Gemeentelijke Begeleidingscommissie (afgekort ‘GBC’) zal oprichten en ook de minimale
samenstelling van de GBC vastlegt;
Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent de
aanwijzing van de vaste, de variabele en adviserende leden;
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 5 van het Besluit aan de gemeente
toekomt adviserende leden van de GBC aan te wijzen;
Overwegende dat het volgens artikel 26/2 van het decreet in sommige gevallen zinvol en
noodzakelijk kan zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen
op bovengemeentelijk vlak. Deze beslissing komt volgens artikel 9, §1, tweede lid van
het besluit toe aan het College van Burgemeester en Schepenen;
Na hierover beraadslaagd te hebben,
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als
multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk
voor:
1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend
geval, de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan;
2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie
van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.
Art. 2: Met behoud van de toepassing van artikel 26/1, §2, derde lid van het decreet en
artikel 2 en artikel 5 van het Besluit, worden de volgende adviserende leden
toegevoegd aan de GBC:
- Afgevaardigde van de lokale politiezone
- Gemeentesecretaris
- Hoofd van de technische dienst
Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC.
Art. 3: De Burgemeester wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. In geval van
verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid
van het schepencollege of een gemeentelijke ambtenaar.
Art. 4: De Raad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de
vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk
middenveld en de bevolking over aan de voorzitter van de GBC, die dit doet in
overleg met de vaste leden.

Steven Demeulenaere: Wat is procedure i.v.m. mobiliteitsplan.
Karlos Callens: De commissie dient advies te geven.
Christine Vandewaetere: Nu wordt toch vanuit Vlaanderen meer inspraak gevraagd.

Punt 7

Kennisname jaarverslag 2012 projectvereniging woondienst regio
Roeselare
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. Overeenkomstig 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 2012 in de Raad van Bestuur van de
projectvereniging Woondienst regio Roeselare op 20 maart 2013.
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2012 van de projectvereniging
Woondienst regio Roeselare.
Het jaarverslag 2012 bevat volgende onderdelen:
 Het activiteitenverslag 2012
 De rekening 2012
 Het verslag van de accountant

Punt 8

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van I.V.I.O. op 21 mei 2013
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 20
maart 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van I.V.I.O.
van 21 mei 2013;

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 20 maart 2013 met uitnodiging tot de algemene
vergadering van 21 mei 2013 om 18.00 uur, met alle bijhorende stukken en met
volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2012
2. Kennisname verslag van de heer Commissaris-revisor
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2012
4. Winstverdeling
5. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor voor het boekjaar
2012
6. Varia
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
BESLIST: 20 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 21 mei 2013 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van
de algemene vergadering van 21 mei 2013 goedkeuren.
Art. 3: Deze beslissing over te maken aan I.V.I.O., Lodewijk de Raetlaan 12, 8870
Izegem.

Punt 9

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van W.V.I. op 24 mei 2013
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 29
maart 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van W.V.I.
van 24 mei 2013;
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 29 maart 2013 met uitnodiging tot de algemene
vergadering van 24 mei 2013 om 16.00 uur, met alle bijhorende stukken en met
volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 28/03/2013
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de commissaris-revisor
4. Jaarrekeningen 2012

5.
6.
7.

Evaluatierapport over de werking van wvi 2007-2012 en krachtlijnen strategische
visie 2013-2018
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
Mededelingen

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
BESLIST: 20 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 24 mei 2013 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van
de algemene vergadering van 24 mei 2013 goedkeuren.
Art. 3: Deze beslissing over te maken aan W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge

De burgemeester deelt ter info mee dat er recent vergadering was met
provinciegouverneur waaruit bleek dat er heel veel samenwerkingsverbanden bestaan
tussen de gemeenten onderling. Uiteindelijk kosten die samenwerkingsverbanden wel
geld aan de gemeenten.

Punt 10

Aanstelling vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone
algemene vergaderingen van I.V.I.O
Gelet op artikel 44 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemersgemeenten hun vertegenwoordiger op een algemene vergadering van een
intergemeentelijke vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de
leden van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dd. 18.01.2013;
Gelet op het schrijven van I.V.I.O. van 20 maart 2013 met de vraag om een
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van I.V.I.O. aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Ardooie aangesloten is bij I.V.I.O.;
BESLIST: 13 ja stemmen en 7 onthoudingen (Vandewaetere C., Demeulenaere S., Dejonckheere
A., Goethals K., Dejaeghere V., Eeckhout K. en Godderis F.)

Art. 1: Mevr. Veronique Vandekerckhove, gemeenteraadslid aan te duiden als
vertegenwoordiger van de gemeente Ardooie om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen van I.V.I.O.
voor de legislatuur 2013-2019.
Mevr. Linda Devisch, gemeenteraadslid aan te duiden als plaatsvervangend

vertegenwoordiger van de gemeente Ardooie om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen van I.V.I.O.
voor de legislatuur 2013-2019.
Art. 2: Deze beslissing over te maken aan I.V.I.O., Lodewijk de Raetlaan 12, 8870
Izegem.

Punt 11

Aanstelling vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone
algemene vergaderingen van W.V.I.
Gelet op artikel 44 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemersgemeenten hun vertegenwoordiger op een algemene vergadering van een
intergemeentelijke vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de
leden van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dd. 18.01.2013;
Gelet op het schrijven van WVI met de vraag om een vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de WVI
aan te duiden;
Overwegende dat de gemeente Ardooie aangesloten is bij WVI;
BESLIST: 13 ja stemmen en 7 onthoudingen (Vandewaetere C., Demeulenaere S., Dejonckheere
A., Goethals K., Dejaeghere V., Eeckhout K. en Godderis F.)

Art. 1: Mevr. Terry Callens, gemeenteraadslid aan te duiden als vertegenwoordiger
van de gemeente Ardooie om deel te nemen aan de algemene vergaderingen
en buitengewone algemene vergaderingen van WVI voor de legislatuur 20132019.
Dhr. Mario Devroe, gemeenteraadslid aan te duiden als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Ardooie om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen van WVI
voor de legislatuur 2013-2019.
Art. 2: Deze beslissing over te maken aan W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.

Punt 12

Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2012 van de interlokale
vereniging RSO (Regionaal Sport Overleg)
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 september 2004 inzake overeenkomst
betreffende de oprichting van een interlokale vereniging “regionaal sport overleg –
R.S.O.”;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2007 waarbij de heroprichting van
een interlokale vereniging “regionaal sport overleg – R.S.O.” was goedgekeurd;
Gelet op de rekening van RSO van het jaar 2012 zoals vastgesteld in bijlage;
Overwegende dat er een saldo is van € 5.460,88;
Overwegende dat de rekening dient worden goedgekeurd door de leden;
Na beraadslaging;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Het jaarverslag en de rekening van RSO (regionaal sport overleg) van het jaar 2012
zoals vastgesteld in bijlage goed te keuren.
Deze beslissing over te maken aan het RSO.

Kimara Goethals: Er hangt een bord “bekendmaking “ aan gemeentelijk domein in
Lichterveldestraat waarop o.a. staat dat betreden strafbaar is. Komt dit bord van de
gemeente?
Karlos Callens;: Dit bord is zeker niet geplaatst door het gemeentebestuur.
Kimara Goethals: Kan er geen afsluiting worden geplaatst om dit probleem op te
lossen?
Karlos Callens: Veel kinderen nemen wel toegang via Lichterveldesstraat , dit kan nader
worden bekeken.
Kurt Eeckhout: In Meulebeeksestraat zijn vangrails geplaatst die niet dicht zijn tot aan
de grond. Dit is heel gevaarlijk voor motorrijders.
Karlos Callens: Uw opmerking is terecht, ik heb zelf die bemerking al gemaakt, dit
wordt zeker doorgegeven.
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