Zitting van 25 november 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 verslag van de gemeenteraad van 28 oktober 2013
Het verslag van de zitting van 28 oktober 2013 wordt éénparig goedgekeurd

Punt 2 Goedkeuren budgetwijziging van de gemeente, dj.2013
Gelet op de budgetwijziging III en IV van de gemeente Ardooie, dienstjaar 2013 in bijlage;
Overwegende dat het budget van de gemeente na de budgetwijziging een overschot heeft
op de gewone dienst van € 1.431.958,00 en een overschot van € 962.608,00 in
buitengewone dienst;
Gehoord de Burgemeester in zijn verslag;
Na beraadslaging;
BESLIST: 21 ja-stemmen
De budgetwijziging III en IV van de gemeente zoals in bijlage, dienstjaar 2013, goed te
keuren en op te sturen naar de toeziende overheid.

De burgemeester geeft uitleg betreffende de belangrijkste ontvangsten en uitgaven van de
gewone en buitengewone dienst.
Kurt Eeckhout: Vaststelling dat er wegname is van krediet erosiebestrijding.
Karlos Callens: De gemeente is druk bezig met probleem van erosie te Koolskamp.
Landbouwers zijn inmiddels bezocht. Bedragen erosiebestrijding worden volgend jaar
verhoogd.
Kimara Goethals: Werken kruispunt Gapaardstraat-Beverensestraat zijn ook weggenomen,
er gebeuren daar nochtans regelmatig ongevallen.
Karlos Callens: Lastenboek is in opmaak en werken zullen volgend jaar worden uitgevoerd.

Punt 3 Goedkeuren gemeentebelasting: Opcentiemen op de onroerende
voorheffing dj. 2014 (950)
Gelet op het Gemeentedecreet, inz. art.42 en art.253;
Gelet op de artikels 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op de artikels 2, 3 en 4 van de decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten;
Gelet op de artikels 249 tot en met 260 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen dat de
reglementering op de onroerende voorheffing bevat;
Gelet op artikel 464 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen over de reglementering van
de opcentiemen;
Gelet op het decreet van 9 juni 1998 (BS 18 juli 1998) houdende bepalingen tot wijziging van
het Wetboek van Inkomstenbelastingen wat betreft de onroerende voorheffing;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente vereist dat het evenwicht tussen
de gemeentelijke ontvangsten en uitgaven behouden blijft;
Gelet dat voor de voorbije jaren er negenhonderdvijftig opcentiemen op de onroerende
voorheffing werd geheven;
Gehoord de Burgemeester in zijn verslag;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Voor het jaar 2014 worden er negenhonderdvijftig (950) opcentiemen op de
onroerende voorheffing gevestigd.
Art. 2: Deze opcentiemen door de onroerende voorheffing zullen geïnd worden door de
administratie deze directie belastingen.
Art. 3 : Onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de Heer Provinciegouverneur.

Punt 4 Goedkeuren aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting dj.
2014 (6%)
Gelet op het Gemeentedecreet, inz. art.42 en art.253;
Gelet op de artikels 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op de artikels 2, 3 en 4 van de decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten;
Gelet op het wetboek van inkomstenbelasting en meer bepaald op art. 465 tot en met
470bis;

Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente vereist dat het evenwicht tussen
de gemeentelijke ontvangsten en uitgaven behouden blijft;
Gelet dat in de voorbije jaren er een aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting van 6 % werd geheven;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Er wordt voor het dienstjaar 2014 een aanvullende belasting gevestigd ten laste van
de inwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dit aanslagjaar.
De belasting wordt vastgesteld op 6% van het volgens artikel 466 van het Wetboek van
inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk
verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het
inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorgaande
jaar, dus in 2013.
Art. 2: De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen gebeuren door
toedoen van het bestuur der directe belasting zoals voorgeschreven bij art. 469 van het
Wetboek op de inkomstenbelasting.
Art. 3: Onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

Punt 5 Goedkeuren van het retributiereglement op het ophalen en verwerken van
huisvuil
Gelet op het Gemeentedecreet, inz. art. 42 en art. 253;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op Vlarema dat in de bijlage 5.1.4 de minimum- en maximumgrenzen van de tarieven
bepaalt die de gemeenten moeten aanrekenen voor de inzameling van huisvuil en van
sommige fracties van huishoudelijk afval. Voor huisvuil moeten de tarieven liggen tussen 0,1
en 0,3 euro per kg;
Overwegende dat ons bestuur aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IVIO voor
het ophalen en verwerken van afval;
Overwegende dat binnen de intergemeentelijke vereniging IVIO een ondernemingsplan
2014-2019 is opgemaakt waarbij bepaalde opties worden genomen, zo onder meer
verhoging van de prijs van de restafvalzak;
Gelet op de goedkeuring van het ondernemingsplan in de raad van bestuur van IVIO van 16
september 2013;
Overwegende dat ons bestuur de kosten voor het ophalen en het verwerken van afval die
door de gemeenschap worden betaald, wil terugdringen en het aandeel dat de burger
rechtstreeks in deze afvalfactuur dient te betalen wenst te verhogen, overeenkomstig het
principe ‘de vervuiler betaalt’;

Gelet op de voorafgaande besprekingen tussen IVIO en afgevaardigden van het
gemeentebestuur;
Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten
worden gehouden en dat hiervoor het vaststellen van deze retributie noodzakelijk is;
Overwegende dat overeenkomstig Vlarema (artikel 26) de gemeenten de intergemeentelijke
vereniging IVIO kan machtigen om de kosten van het beheer van huishoudelijk afval op de
afvalproducenten te verhalen, ook als die kosten in de vorm van belastingen of retributies
worden verhaald;
BESLIST : 21 ja-stemmen
Art.1: Met ingang van 1 januari 2014 is een retributie verschuldigd voor het ophalen en
verwerken van huisvuil.
Art.2 : Het afval moet worden aangeboden in zakken waarvan de prijs is vastgesteld als
volgt:
- per gele huisvuilzak voor restafval (30 liter)
€ 0,90
- per gele huisvuilzak voor restafval (60 liter)
€ 1,80
- per grijze huisvuilzak restafval (K)KMO’s (60 liter)
€ 1,80
- per blauwe PMD zak van 60 liter
€ 0,15
Art.3 : De gemeente geeft opdracht aan de intergemeentelijke vereniging IVIO te zorgen
voor de verdeling van de huisvuilzakken in het IVIO werkingsgebied. De burgers bevoorraden
zich bij de verdeelpunten, aangeduid door de gemeente in overleg met de
intergemeentelijke vereniging IVIO.
Art.4: De retributie wordt contant ingevorderd tegen afgifte van de betreffende zakken.
Art.5: De gemeente machtigt de opdrachthoudende vereniging IVIO om de retributieinkomsten, verschuldigd voor het ophalen en verwerken van huisvuil, te innen.
Art.6: Overgangsmaatregel
§1: Tot de uitputting van de voorraad mogen de oude modellen zijnde de rode en zwarte
restafvalzakken met inhoud 60 liter voorzien van een trekbandsluiting en met het opschrift
IVIO verder worden gebruikt mits ze voorzien zijn van twee door IVIO ter beschikking
gestelde stickers met een totale waarde van € 0,30 (twee stickers met waarde van €
0,15/sticker)
§2: Hetzelfde geldt voor de oude modellen zijnde de rode restafvalzakken met inhoud 30
liter voorzien van een trekbandsluiting en met het opschrift IVIO die verder mogen worden
gebruikt mits ze voorzien zijn van één door IVIO ter beschikking gestelde sticker ter waarde
van € 0,15.
Art.7 : Dit retributiereglement vervangt de voorgaande retributiereglementen betreffende
ophaling en verwerking van huisvuil.

Veerle Dejaeghere: Is er door verhoging prijs huisvuilzak geen gevaar voor meer sluikstorten?
Karlos Callens: Door verhoging betaalt de vervuiler, er is dus stimulering om meer te
sorteren. Of er meer sluikstorten zal zijn, kan niemand zeggen. Gas-boetes zorgen voor hoge
boetes bij sluikstorten. Sluikstorten blijft wel een algemeen probleem.

Veerle Dejaeghere: Positief dat meer gesorteerd wordt. Is er geen mogelijkheid dat gezinnen
die het moeilijk hebben gratis rollen vuilniszakken te krijgen via het OCMW?
Karlos Callens: Dit gebeurt reeds.
Anja Dejonckheere: Vraag dat er voldoende informatie wordt bezorgd aan de burgers
Dominiek Pillaert: IVIO kan niet starten met communicatiecampagne vooraleer het
ondernemingsplan is goedgekeurd in de buitengewone algemeen vergadering van 9
december. Er verschijnt zeker een artikel in de volgende editie van binnenste buiten. Vanuit
IVIO verschijnt tevens in december ook een milieukrant met vermelding van al de wijzigingen.

Punt 6 Goedkeuren politiedotatie 2014
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71,
eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeente politiezone;
Overwegende dat bij de goedkeuring van de ontwerppolitiebegroting 2013 in het
politiecollege rekening werd gehouden met de verdeelsleutel zoals bepaald in het koninklijk
besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone;
Overwegende dat op het artikelnummer 33051/485-48 van de ontwerp politiebegroting
2014 voor de bijdrage van de gemeente Ardooie de som van € 675.070,00 staat
ingeschreven;
BESLIST: 21 ja-stemmen
De politiedotatie t.b.v. van € 675.070,00 voor de gemeente Ardooie zoals voorzien in de
ontwerp politiebegroting 2014 voor de politiezone Tielt – Wingene – Ardooie – Lichtervelde
– Pittem - Ruiselede wordt goedgekeurd.
Het bedrag van € 675.070,00 zal worden voorzien in het gemeentelijk budget 2014.
Deze beslissing wordt opgestuurd naar de politiezone.

Punt 7 Goedkeuren subsidie aan Autonoom Gemeentebedrijf Ardooie (AGB) 2013
(aanpassing.
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat een toelage dient worden verstrekt aan het autonoom gemeentebedrijf
Ardooie enerzijds als werkingskosten en anderzijds als prijssubsidie voor het jaar 2013;
Overwegende dat de nodige gelden zijn voorzien in het gemeentebudget onder artikel
764/435-01;

Overwegende dat vanaf 2013 de evenementenzaal De Ark ook wordt beheerd door het
autonoom gemeentebedrijf zodat de toelage hoger uitvalt dan de voorbije jaren;
Overwegende dat tevens is vastgesteld dat de gemeentelijke toelage van de voorbije jaren
steeds te laag was berekend zodat het AGB de voorbije jaren altijd verlies maakte;
Gelet op het verslag van de raad van bestuur van het AGB van 27 mei 2013 waarin
uitdrukkelijk het volgende staat vermeld:
“De waarderingsregels gebeuren verder in continuïteit. Het overgedragen verlies brengt het
bestaan van het autonoom gemeentebedrijf niet in gevaar. Er werden voor het jaar 2012
nochtans maatregelen genomen om een positief resultaat te bekomen. Doch daar de
verkoop van beide kantines is gedaald en mede door het heel hoog gasverbruik heeft AGB
Ardooie opnieuw moeten afsluiten met een negatief resultaat. Voor het jaar 2013 zal de
gemeenteraad opnieuw bekijken of er een verhoging moet komen van de werkingsmiddelen,
prijssubsidie of ander toelage. Tevens zal er naar de verwarmingsinstallatie gekeken worden
of het niet mogelijk is om het gasverbruik te laten dalen. Door alle genomen maatregelen
streeft men in 2013 naar een positief resultaat.”
Overwegende dat in de budgetwijziging omwille van voorgaande motivatie een verhoging
van de toelage van het AGB is goedgekeurd van € 75.000 zodat het voorziene bedrag voor
toelage aan het AGB in totaal € 205.000 bedraagt;
Overwegende dat wordt voorgesteld enerzijds een werkingstoelage t.b.v. € 105.000 toe te
kennen en anderzijds een prijssubsidie t.b.v. € 100.000 toe te kennen;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Een toelage voor het jaar 2013 van € 105.000,00 als werkingstoelage en een prijssubsidie
t.b.v. € 100.000,00 toe te kennen aan het autonoom gemeentebedrijf Ardooie.

Punt 8 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Onderhoudswerken.
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, inzonderheid 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;
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 15 april 2013
betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Onderhoudswerken”
aan Dumoulin Jos bvba, Zwaaikomstraat 19 te 8800 Rumbeke;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met nr. 2013/12
werd opgesteld door de ontwerper, Dumoulin Jos bvba, Zwaaikomstraat 19 te 8800
Rumbeke;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 218.733,37 excl. btw
of € 264.667,38 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open
aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in budget 2014;
BESLIST : 21 ja-stemmen
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/12 en de raming
voor de opdracht “Onderhoudswerken”, opgesteld door de ontwerper, Dumoulin Jos bvba,
Zwaaikomstraat 19 te 8800 Rumbeke. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 218.733,37 excl. btw of € 264.667,38 incl.
21% 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 zal worden voorzien in budget 2014.

Punt 9 Goedkeuren gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW’s en
politiezones van elektrische energie voor hun installaties, gebouwen en de
openbare verlichting.
Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot
intrekking van Richtlijn 2003/54/EG;
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en
de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals
gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de
gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft;
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het
“Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het
energiebeleid (het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid
artikel 38;
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 KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot
op heden gewijzigd;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden
gewijzigd;
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om
te contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze.;
Overwegende dat de VREG in in haar mededeling van 11 november 2002 met betrekking tot
het kiezen van een elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassing van de
wetgeving inzake overheidsopdrachten stelt dat verschillende besturen deze
overheidsopdracht gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te
dekken, en dat door de schaalvergroting van de opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op
de prijs te verwachten valt;
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien verschillende
besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven;
Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven en
gegund;
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2014;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om
daarbij af te wijken van voormelde principes;
Gelet op het O.C.M.W.-raadsbesluit d.d. 05/06/2012 waarbij het bestek wordt goedgekeurd
en de gemeente Ardooie wordt aangeduid om deze overheidsopdracht in gezamenlijke
naam uit te schrijven;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Artikel 1
Het mandaat te aanvaarden gegeven door het OCMW op 5 juni 2013 om voor rekening van
het OCMW een gunningsprocedure voor een samengevoegde opdracht in de zin van artikel
38 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten te organiseren voor de
levering van elektriciteit conform het door het OCMW goedgekeurde bestek.

Artikel 2
Een gunningsprocedure te organiseren voor een samengevoegde opdracht van levering van
elektrische energie ten behoeve van de gemeente en het O.C.M.W. en voor de openbare
verlichting voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract
tot en met 31 december 2017.
Artikel 3
In het definitieve bestek dient voorzien te worden dat de leverancier :
ofwel
20 % groene energie levert
50 % groene energie levert
100% groene energie levert
Artikel 4
Een openbare aanbesteding te organiseren en het bestek dienaangaande goed te keuren;
Artikel 5
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1
bedoelde overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningsvoorstel ter consultatie
meedelen aan het O.C.M.W. alvorens over te gaan tot effectieve gunning.
Artikel 6
De gemeente belast conform het goedgekeurde bestek Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199,
9090 Melle, met de materiële organisatie van de gunningsprocedure zoals nader bepaald in
het desbetreffend collegebesluit.
Artikel 7
De gemeente zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het het bekendmaken van de
keuze van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder.
Artikel 8
De gemeente, en in voorkomend geval, het OCMW, is/zijn zelf verantwoordelijk voor de
tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen
afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht.
Artikel 9
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders
dan bepaald in artikel 8, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in
verhouding tot haar aandeel in de opdracht.

Punt 10
Goedkeuren gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW’s en
politiezones van gas voor hun installaties en gebouwen.
Gelet op de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot
intrekking van Richtlijn 2003/55/EG;
Gelet op de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en
andere door middel van leidingen en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op
heden gewijzigd;
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals
gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de
gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft;
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het
“Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het
energiebeleid (het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid
artikel 38;
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 KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot
op heden gewijzigd;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden
gewijzigd;
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien verschillende
besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven.
Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven en
gegund;
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2014;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om
daarbij af te wijken van voormelde principes;

Gelet op het O.C.M.W.-raadsbesluit d.d. 05/06/2012 waarbij het bestek wordt goedgekeurd
en de gemeente Ardooie wordt aangeduid om deze overheidsopdracht in gezamenlijke
naam uit te schrijven;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Artikel 1
Het mandaat te aanvaarden gegeven door het OCMW op respectievelijk 05/06/2012 om
voor rekening van het OCMW een gunningsprocedure voor een samengevoegde opdracht in
de zin van artikel 38 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten te organiseren
voor de levering van gas conform het door het OCMW goedgekeurde bestek.
Artikel 2
Een gunningsprocedure te organiseren voor een samengevoegde opdracht van levering van
gas ten behoeve van de gemeente en het O.C.M.W. voor een periode vanaf de eerste dag
aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2017.
Artikel 3
Een openbare aanbesteding te organiseren en het bestek dienaangaande goed te keuren.
Artikel 4
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1
bedoelde overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningsvoorstel ter consultatie
meedelen aan het O.C.M.W. alvorens over te gaan tot effectieve gunning.
Artikel 5
De gemeente belast conform het goedgekeurde bestek Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199,
9090 Melle, met de materiële organisatie van de gunningsprocedure zoals nader bepaald in
het desbetreffende collegebesluit.
Artikel 6
De gemeente zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de
keuze van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder.
Artikel 7
De gemeente, en in voorkomend geval, het OCMW, is/zijn zelf verantwoordelijk voor de
tijdige betaling van de facturen met betrekking de leveringen op hun eigen afnamepunten in
onderhavige overheidsopdracht.
Artikel 8
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders
dan bepaald in artikel 7, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in
verhouding tot haar aandeel in de opdracht.

Punt 11
Bekrachtiging beslissing van college van burgemeester en schepenen
dd. 22.04.2013 betreffende herinschaling onbevaarbare waterlopen 2de en
3de categorie
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 op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967;
Gelet op de indeling van de onbevaarbare waterlopen zoals vastgelegd in de Vlaamse
Hydrologische atlas;
Gelet op het Witboek van 8 april 2011 inzake de interne Vlaamse staatshervorming, meer
bepaald princiep “D.63 Waterbeleid en –beheer”;
Gelet op de vraag van de provincie of de gemeente principieel bereid is om de onbevaarbare
waterlopen van de 3de categorie te laten herschalen naar 2de categorie;
Overwegende dat deze herschaling het mogelijk maakt om te kunnen genieten van een
ontlasting van financiële bijdrage van de gemeente;
Overwegende dat door de herschaling de provincie instaat voor de financiering van de
kosten voor onderhouds-/investeringswerken aan waterlopen en van de kosten van
onderhoud, herstel en exploitatie van de kunstwerken op die waterlopen 2de categorie;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 22/04/2013;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: De Raad bekrachtigt de beslissing van het schepencollege waarbij principieel akkoord
wordt gegaan met het voorstel van de provincie om de waterlopen van 3de categorie te
herschalen naar 2de categorie;
Art. 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt verder belast met de uitvoering
van deze herschaling.

Christine Vandewaetere: Al de West-Vlaamse gemeenten gaan in op het aanbod van de
provincie. Dit is zeker positief.
Veerle Dejaeghere: Waar moet men naar toe indien er klachten zijn?
Karlos Callens: Dit kan steeds gebeuren via de gemeente die de klachten doorgeeft aan de
provincie.

Punt 12
Aanduiden gemeentelijke mandataris voor algemene
bekkenvergadering van het bekken van de Brugse polders en Leie
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
Gelet op het decreet van 19 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet
van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikels 15, 16 en 17;
Overwegende dat deze decreetwijziging de integratie van het deelbekkenniveau in het
bekkenniveau beoogt, zowel wat betreft plannen als structuren.
Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, tevens voorzitter van het bekkenbestuur
van het Bekken van de Brugse polders m.b.t.de vraag tot afvaardiging in de algemene
bekkenvergadering en het bekkenbureau. Vraag tot:

Aanduiding van een gemeentelijke mandataris voor alle steden en gemeenten die zich
op het grondgebied van het bekken bevinden.

Indien gewenst, een voordracht voor afvaardiging/vertegenwoordiging voor de
steden en gemeenten in het bekkenbureau. Per begonnen schijf van 25 gemeenten wordt
één gemeentelijke vertegenwoordiger voorzien. De verkozen afgevaardigden voor het
bekkenbureau worden geacht standpunten in te nemen en dossiers te behandelen die
breder gaan dan het grondgebied van hun eigen gemeente of stad. Het is belangrijk dat deze
afgevaardigden voeling hebben met meerdere gemeenten en een effectief aanspreekpunt
zijn voor de gemeenten. Vandaar dat deze afgevaardigden niet noodzakelijk gemeentelijke
mandatarissen hoeven te zijn, maar bijvoorbeeld evengoed een afgevaardigde van een
gemeentelijke rioolbeheerder of een gemeentelijk havenbedrijf kunnen zijn. Deze
afgevaardigden hoeven geen mandataris te zijn.
Overwegende dat de algemene bekkenvergadering tot taak heeft:

goedkeuring van het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het
stroomgebiedbeheerplan en het ontwerp van bekkenspecifieke deel van het
wateruitvoeringsprogramma;

advies verlenen op de waterbeleidsnota;

de aanduiding te organiseren van de vertegenwoordigers van de gemeenten en van
de polders en wateringen die zetelen in het bekkenbureau;

het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen ;

de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen het
bekken te agenderen.
Overwegende dat het bekkenbureau tot taak heeft:

Gebiedsgericht en thematisch overleg garanderen door samenwerking met
provincies, gemeenten, havenbedrijven, polders en wateringen en diensten van de Vlaamse
overheid;


Voorbereiden van de algemene bekkenvergadering: ontwerp bekkenspecifiek deel
stroomgebiedbeheerplan, wateruitvoeringsprogramma, advies op waterbeleidsnota

Advisering investeringsprogramma’s waterbeheerders, investeringsprogramma’s
bovengemeentelijke waterzuivering, technische plannen Aquafin, zoneringsplan
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: 21 ja-stemmen
Art. 1: Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Bekken van de
Brugse polders en Leie onder voorzitterschap van de gouverneur.
Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen aangeduid.
-

Effectief lid: Krist Soenens
Plaatsvervanger: Kathleen Verhelle

Art. 2: Mevr. Charlotte Vanhecke, hoofd technische dienst, aan te duiden als
verantwoordelijke ambtenaar.
Art. 3: Geen voordracht voor afvaardiging/vertegenwoordiging van de steden en gemeenten
in het Bekkenbureau van het Bekken van de Brugse Polders en Bekken Leie te doen onder
voorzitterschap van de gouverneur.

Punt 13

Afschaffen toelage voor kuisen of aanleggen van waterputten.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2001 betreffende toelage vor kuisen
of aanleggen van waterputten;
Overwegende dat dit toelagereglement voor de eerste maal was goedgekeurd in 1966 en de
bedoeling had om extra waterputten voor bluswater te voorzien voor de brandweer
(“aangezien de voorziening van bluswater te lande zeer gebrekkig is… aangezien de
waterleiding te Ardooie ophoudt aan de grenzen van de aanéénbebouwde kom…);
Overwegende dat die doelstelling totaal voorbij gestreefd is en de laatste jaren amper twee
personen de toelage hebben aangevraagd en de reden was het onderhoud van hun
waterput voor privaat gebruik;
Gehoord de burgemeester;
BESLIST: 21 ja-stemmen
De gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2001 inzake verlenen toelage voor het kuisen
of aanleggen van waterputten wordt opgeheven vanaf heden.

Steven Demeulenaere: Opmerkelijk dat de brandweer geen advies heeft gegeven in dit
dossier. Vijvers kunnen ook dienen als extra bufferbekken. Het was beter om de mogelijkheid
te onderzoeken om kleine bufferbekkens te subsidiëren en zo een stimulans te geven voor de
aanleg van bufferbekkens.

Karlos Callens: Er is geen enkele verplichting en noodzaak om advies aan de brandweer te
vragen. Bedrag van € 100,00 is te minimaal om te dienen als stimulans. Andere toelagen
kunnen worden aangevraagd, onder meer via VLIF waar hogere bedragen kunnen worden
verkregen. Wel kan men dan slechts genieten van één subsidie. Er kan altijd een voorstel
worden gedaan om een nieuw subsidiereglement.

Punt 14 Goedkeuring agendapunten + statutenwijziging en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van I.V.I.O.
op 9 december 2013.
Gelet op het artikel 44, 2de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat minstens één buitengewone
algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de
te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar te bespreken
en waarbij een door de raad van bestuur opgestelde begroting op de agenda van deze
vergadering staat vermeld;
Gelet op het schrijven van I.V.I.O. van 09 september 2013 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van 09 december 2013 om 18.00 uur, met alle
bijhorende stukken en met volgende agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Statutenwijziging
Goedkeuring ondernemingsplan I.V.I.O. 2013-2018
Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2014
Goedkeuring begroting 2014
Varia.

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
BESLIST: 20 ja-stemmen, 1 onthouding (Veerle Dejaehere)
Art.1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging.
Art.2: Zijn goedkeuring te verlenen aan het ondernemingsplan I.V.I.O. 2013-2018.
Art.3: Zijn goedkeuring te verlenen aan de begroting 2014 en akte te nemen van het verslag
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2014.
Art.4: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van 9 december 2013 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van 9 december 2013 goedkeuren.
Art.5: Deze beslissing over te maken aan I.V.I.O. Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem.

Punt 15 Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van W.V.I. op 18 december 2013
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 2
september 2013 en 22 oktober 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene
vergadering van W.V.I. van 18 december 2013 respectievelijk om 18u30 en om 19u00;
Gelet op het artikel 39 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking betreffende de statutenwijziging;
Gelet op het artikel 44 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat minstens één buitengewone
algemene vergadering belegd wordt om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie van het volgend boekjaar te bespreken en tevens de begroting van volgend
boekjaar
Gelet op het schrijven van W.V.I. van 2 september 2013 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 om 18u30, met alle bijhorende
stukken en met volgende agenda:
1.
Goedkeuren verslag van de algemene vergadering van 24 mei 2013
2.
Statutenwijziging
Gelet op het schrijven van W.V.I. van 22 oktober 2013 met uitnodiging tot de buitengewone
algemene vergadering van 18 december 2013 om 19u00, met alle bijhorende stukken en
met volgende agenda:
1.
Begroting 2014
2.
Benoeming van de voorzitters van de 3 regionale comités tot lid van de raad van
bestuur: de heer Patrick Arnou (Zedelgem), de heer Lieven Huys (Wingene) en de heer Alain
Wyffels (Langemark-Poelkapelle)
3.
Benoeming mevrouw Jessy Salenbien (Koekelare) tot lid van het regionaal comité
Westhoek
4.
Benoeming mevrouw Jessy Salenbien (Koekelare) tot lid van de raad van bestuur
5.
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 statutenwijziging.
Art. 2: Zijn goedkeuring te geven aan de agenda van de buitenegsoen algemeen vergadering
van 18 december 2013 met volgende agenda :
1.
Begroting 2014
2.
Benoeming van de voorzitters van de 3 regionale comités tot lid van de raad van
bestuur: de heer Patrick Arnou (Zedelgem), de heer Lieven Huys (Wingene) en de heer Alain
Wyffels (Langemark-Poelkapelle)
3.
Benoeming mevrouw Jessy Salenbien (Koekelare) tot lid van het regionaal comité
Westhoek
4.
Benoeming mevrouw Jessy Salenbien (Koekelare) tot lid van de raad van bestuur
5.
Mededelingen

Art. 3: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitegewone
algemene vergadering van 18 december 2013 om 18u30 en om 19u00 zal zijn stemgedrag
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van
de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 goedkeuren.
Art. 4: Deze beslissing over te maken aan W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge

Punt 16 Goedkeuren agenda (+ statutenwijziging) van buitengewone algemene
vergadering van de intercommunale vereniging Gaselwest op 18 december
2013
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of
gas aangesloten is bij de intercommunale vereniging “Intercommunale maatschappij voor
gas en elektriciteit van het Westen”, afgekort tot GASELWEST;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 1 oktober 2013 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Gaselwest die op 18 december 2013 plaatsheeft, President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat het eerste agendapunt statutenwijzigingen omvat op basis van een
voorstel uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 21 juni 2013;
Gelet op het feit dat de door te voeren statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in:
wijzigingen naar analogie met de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders
ingevolge de gedeeltelijke goedkeuring van hun vorige statutenwijzigingen op de
algemene vergaderingen van juni 2012 (regularisatie: artikel 12 punten 2 en 5 en
artikel 13);
wijzigingen in overeenstemming met het vernieuwde artikel 3.1.17. van het Energiebesluit
(corporate governance comité: artikel 16bis);
aanpassingen naar analogie met de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders
inzake publicatie van overzichtslijsten van de genomen beslissingen van de
bestuursorganen op de website en de elektronische terbeschikkingstelling van de
notulen en stukken aan gemeentebesturen (artikelen 20bis, 22 en 27 lid C.);
de uitbreiding van de bestaande vrijstelling belastingheffing door de deelnemers op de
intercommunale vereniging tot de werkmaatschappij (artikel 38);
tekstverfijningen (artikel 18 punt 3 en artikel 24 punt 1 lid A, lid B en lid E);
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van
de algemene vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
BESLIST: 21 ja-stemmen

Art. 1. zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de intercommunale vereniging Gaselwest d.d. 18 december 2013:
1)
Statutenwijzigingen - Goedkeuring
2)
Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2014
3)
Uitkering voorschot op dividend 2013 – Bekrachtiging
4)
Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis - Bekrachtiging
5)
Statutaire benoemingen
6)
Statutaire mededelingen.
Art. 2. zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
intercommunale vereniging Gaselwest;
Art. 3. de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de intercommunale vereniging Gaselwest op 18
december 2013, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavig raadsbesluit;
Art. 4. het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
intercommunale vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

Punt 17 Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 18 december
2013
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Figga;
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 18
oktober 2013 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering
van Figga van 18 december 2013;
Gelet op artikel 44 van het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke
Samenwerking waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering
belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken.
Overwegende dat de agenda van de buitengewone vergadering van FIGGA van 18 december
2013 volgende agendapunten bevat:
1.
2.
3.

Strategie voor het boekjaar 2014
Begroting over het boekjaar 2014 en meerjarenbegroting
Statutaire benoemingen en mededelingen

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag;

BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring
te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de Buitengewone
Algemene Vergadering.
Art. 2: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag aangaande de begroting 2014.
Art. 3: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag aangaande de voorziene activiteiten en
de te volgen strategie 2004.
Art. 4: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de zitting van de
buitengewone algemene vergadering van Figga van 18 december 2013 op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als
dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van Figga van 18
december 2013, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Art. 5: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan:


Figga, p/a INTERMIXT, Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel



De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden

Veerle Dejaeghere: In de gemeenteraad van 2009 is beslissing genomen om een
geboortecheque te geven van € 75,00. Voor ouders die herbruikbare luiers gebruiken is dit
een probleem. Voorstel om luiers en herbruikbare luiers te voorzien in reglement in plaats
van pampers.
De burgemeester vraagt of woord pampers vermeld staat. Dit wordt bevestigend
beantwoord door het raadslid.
Eénparig goedkeuring om het reglement te wijzigen in luiers en herbruikbare luiers.

Namens de Raad
De Secretaris,
D. Pillaert,

De Voorzitter,
K. Callens

