Zitting van 23 juni 2014
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 26 mei 2014
Het verslag van de zitting van 26 mei 2014 wordt éénparig goedgekeurd

Vraag van Veerle Dejaeghere naar stand van zaken inzake woonzorgtandem.
De burgemeester antwoordt dat er een bijeenkomst was met afgevaardigden van de
woonzorgtandem. Er is gevraagd om de situatie her te bekijken en een voorstel voor te
leggen. De gemeente is niet bereid om evenveel te financieren als de totale huidige
subsidie. Het is wel niet de bedoeling om met dit project te stoppen. Er wordt gezien
wat de financiële bijdrage kan zijn. Voor bepaalde categorie van senioren zijn er
inderdaad noden. De gemeente doet echter (via de diverse seniorenverenigingen) reeds
veel voor de senioren.
Veerle Dejaeghere meldt dat veel mensen worden bereikt via de woonzorgtandem.
De burgemeester bemerkt dat twee bedienden veel van hun tijd hiermee bezig zijn, dit
is een dure aangelegenheid. Schrik dat veel losse samenwerkingsverbanden ontstaan
die de gemeente financiert maar geen zeggenschap over heeft.
Er is tijd tot het najaar dat een voorstel wordt voorgelegd.

Punt 2

Goedkeuren jaarrekening van de gemeente, dienstjaar 2013
Gelet op het gemeentedecreet, inz. art.172 e.v.;
Gelet op de voorgelegde rekening van de gemeente Ardooie dienstjaar 2012 samen
met de wettelijk erbij horende bewijsstukken en bijlagen;
Gelet op het verslag van de rekening dienstjaar 2013;
Gehoord de Burgemeester in zijn verslag;
BESLIST: 20 ja-stemmen
De gemeenterekening over het dienstjaar 2013 en het verslag van de rekening
dienstjaar 2013 zoals in bijlage worden goedgekeurd en overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid.
Notulen Gemeenteraad

1

Punt 3

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31
december 2013 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie
Gelet op het activiteitenverslag en jaarrekening 2013 van het autonoom
gemeentebedrijf Ardooie goedgekeurd in de raad van bestuur van 23 juni 2014 ;
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 zoals vastgesteld in bijlage;
Gehoord de Burgemeester in zijn verslag;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Het activiteitenverslag 2013 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie zoals
vastgesteld door de raad van bestuur op datum van 23 juni 2014 goed te keuren.
De jaarrekening 2013 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie zoals vastgesteld
door de raad van bestuur op datum van 23 juni 2014 goed te keuren.
De balans per 31 december 2013 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie zoals
vastgesteld door de raad van bestuur op datum van 23 juni 2014 goed te keuren.
Kwijting is gegeven aan de bestuurders van het autonoom gemeentebedrijf na het
verstrijken van de termijn van het administratief toezicht.

Vraag van Steven Demeulenaere of ’t Zonneke wordt opgenomen in autonoom
gemeentebedrijf.
Karlos Callens: Dit moet nog worden bekeken.

Punt 4

Goedkeuren toelagen aan de verenigingen
Overwegende dat ook dit jaar toelagen aan de verenigingen zullen toegekend worden;
Gelet op de adviezen van de diverse adviesraden;
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Overwegende dat de nodige gelden zijn voorzien in het budget 2014;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen en gelet op de
ingediende aanvragen;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Volgende toelagen worden toegestaan aan de vereniging ten laste van het
gemeentebudget, dienstjaar 2014:
Seniorenverenigingen
LBG
S-plus
OKRA Centrum
OKRA Tassche
OKRA Koolskamp
WZC-werking OKRA Centrum
WZC-werking OKRA Koolskamp
NEOS
Seniorenraad
Vl@s
Contactgroep Weduwen

159,64
193,62
321,91
166,79
192,38
150
150
398,76
310
54,91
74,40

Jeugd
Jeugdraad
Extra toelage 50-jarig bestaan
Chiro Tijl Ardooie
Chiro Nele Ardooie
K.L.J. Koolskamp
Chiro Edelweiss Koolskamp
Jeugd Rode Kruis
F(l)ierefluiters
KLJ Ardooie
KAJ + 20
13+ werking

310
125
540,39
1032,18
421,74
1137,97
141,53
523,24
1402,45
367,41
323,09

Cultuur
Culturele Raad
Kon. Muziekmij. St. Cecilia Ardooie
Muziekmij. St. Cecilia Koolskamp
Davidsfonds Ardooie
Davidsfonds Koolskamp
Pia Voce koor
Piuskoor
Zangkoor Jubilate de Tassche
Ar-difo
Arko Dorpstheater
Kunstkring Kontrast
Mysteria
Theater De Schaduw
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310,00
4.500,00
3.000,00
189,00
252,00
252,00
252,00
252,00
360,00
252,00
180,00
0,00
900,00
3

Cultuurraad IHKA
Heemkundige Kring
St. Maartenscomité
+ extra toelage (kwaliteitspremie)
St Maartensvuur Koolskamp
Landelijke gilde Koolskamp
Landelijke gilde Ardooie
K.V.L.V. Ardooie
K.V.L.V. Koolskamp
K.W.B. Ardooie
K.W.B. Koolskamp
Femma Ardooie
Femma Koolskamp
Markant
A.C.W. Ardooie
A.C.W. Koolskamp
Viva-S.V.V.
Peloeze Comité
Curieus
Culturele Centrale
V.V.B.
11-julicomite

90,00
300,00
3.750,00
1.500
250
202,59
153,15
265,94
187,55
267,44
322,42
598,04
216,18
106,11
0
88,62
149,10
123,43
165,73
145,42
10,86
0

Sport
Dartsclub De Pikkers
a.c. 't Rozeke
Ardos
Arkobad
ARVO
Bockors WTC
De Dulle Grieten
Elastica
Hagars
Judo Ardooie
Judo Koolskamp
K. Olympic Koolskamp
Kempenlandvrienden
Kolleschieters
KVC Ardooie
Robstar
Seys - Roelens
Skobiac
Sloebers
Sparta Stappers
St. Martinus Ponyclub
St. Martinus Ruiters
Starlight
STM Sjotters
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112,70
116,31
112,70
1805,13
156,10
157,12
185,53
284,70
88,37
1636,08
793,11
123,53
174,70
103,91
2049,90
88,37
77,54
98,73
63,57
258,44
2296,01
1579,64
982,25
231,52
4

t Schuttershof
Tomabel Cycling Team
Vrije Sporters Koolskamp
Wildeman Montana
Willem Tell
WTC Cajada
WTS In 't Skum & 't Zwjit
Puskas MVC
KWB Minivoetbal
Okra Sport
Schoolsport IHKA
WBE 't Veld
De Sprinkhaantjes
F.C. Cera
S-Sport
Kermiscrossers
Jong & Moedig
Petit Menin
Knokspurters
Feest - & Sportk.
Sportraad
Fiestaboys
Kleine Kaarters
Kon. Ver. Liefhebbers
Lustige Zangers
Roosebieders
Vogelvrienden
d' Ardoye Dogs
De Snoek
De Meizangers
Varia
Dynamica
Vriendenkring
gemeenteschool Ardooie
zieken
Amar Ardooie
Extra toelage 25-jarig bestaan
Bond gemeentepersoneel
Comite verkeerswedstrijd
Vrijwillige brandweer Ardooie
Bond erebrandweerlieden
Kringwinkel
Helihulp Brugge
St Elooisgilde Ardooie
St Elooisgilde Koolskamp
Volkstuin Koolskamp
Bond Ardooise Persmedewerkers
UNIZO
De Vrienden van Lourdes
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156,10
187,10
160,26
79,58
96,69
148,33
0
874,93
30,00
30,00
30,00
0
30,00
30,00
30,00
3860,00
2500,00
125,00
486,00
243,00
5295,00
2500,00
310,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

500
360
310
62,5
620
495
60
1.302
1250
1250
75
75
75
102
330
72
5

Algemeen Boerensyndicaat
Skumforel’n
Bebloemings- en groencomite
Burgerlijke oorlogsinvaliden
Werkgroep ontwikkelingssamenwerking
11.11.11 comité
Actie 11.11.11. NCOS
Huroki
Belgische MS Liga
Mivalti
Rode Kruis afdeling Ardooie
Kontaktgroep Help ons helpen Ardooie
Kontaktgroep Help ons helpen Koolskamp
Anti-rook kern IHK
Kinderopvang Horizon De Tassche
N.S.B. afdeling Ardooie
Feestcomité St. Antonius
Tasschecomité
Het Watervalletje
Bonvivants
Wezecomité
Gezinsbond Ardooie
Gezinsbond Koolskamp
Pasar
Ziekenzorg Ardooie
zieken
Totaal

90
60
800
30
2.250
500
250
250
250
990
714
210
210
500
2500
345
60,00
45,00
45,00
60,00
45,00
372,00
180,00
200,00
237,44
77.051,38

Steven Demeulenaere: Ik bemerk dat de woondienst Roeselare nog een belangrijke rol
speelt in die afsprakennota. Nochtans wordt de samenwerking met de woondienst
opgezegd.
Karlos Callens: SVK is opgericht om zwakkeren tewerk te stellen en dat is echter niet
gebeurd, vandaar enige reserves tegenover SVK’s.
Marleen Lepla: De woondienst is niet hetzelfde als het SVK. Momenteel is Ardooie wel
nog lid van de woondienst.

Punt 6

Erkenning sportraad
Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente -en
provinciebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie voor het voeren van een
Sport voor Allen-beleid;
Gelet op de statuten van de sportraad;
Overwegende dat tijdens de algemene vergadering van 11.02.2013 de sportraad
opnieuw is samengesteld;
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Overwegende dat de gemeenteraad de sportraad moet erkennen alvorens toelagen
kunnen worden ontvangen;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1:

De sportraad is erkend als adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 9
maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente -en provinciebesturen
en de Vlaamse gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor
Allen-beleid.

DOELSTELLINGEN
Art. 2:

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen betrekken
de sportraad bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk
beleid.
Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en
schepenen voor de definitieve besluitvorming in deze organen op grond van
hiernavolgende bevoegdheidsverdeling de erkende raden om advies vraagt.
De gemeentelijke sportraad wordt om advies gevraagd voor alle
aangelegenheden die te maken hebben met het sportbeleid, de lichamelijke
opvoeding, het openluchtleven, de recreatie en alle gemeentelijke
infrastructuur bestemd voor deze opdrachten.
Daarnaast heeft de sportraad de mogelijkheid om over alle andere
beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er sportbelangen in het geding zijn, op
eigen initiatief een advies uit te brengen aan het college van burgemeester en
schepenen.

INFORMATIE-UITWISSELING
Art. 3:

Wanneer het gemeentebestuur de sportraad om advies vraagt, zal het bij de
adviesvraag alle nodige informatie voegen. Tevens hebben de leden van de
sportraad het recht om inzage te nemen in alle documenten en dossiers die
betrekking hebben op het dossier tenzij er wettelijke bezwaren zijn.
Wanneer de sportraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen kan
hij steeds informatie opvragen aan het college van burgemeester en
schepenen, dat deze informatie zal ter beschikking stellen, tenzij er wettelijke
bezwaren zijn.

ONDERSTEUNING
Art. 4: Het gemeentebestuur ondersteunt de sportraad door :
1. op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor de financiering van
de werking op te nemen. De controle op de aanwending van het budget zal
gebeuren door het college van burgemeester en schepenen;
2. administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten
te verzorgen.
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Punt 7

Engagementsverklaring ter uitvoering van het masterplan POV
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de brief dd. 27 maart 2014 met kenmerk B-WFIV-2014-003-HDS van het
West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten vzw (WFIV vzw) in verband
met de Engagementsverklaring ter uitvoering van het masterplan Provinciaal
Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV);
Overwegende dat de provincie West-Vlaanderen vragende partij is om ter
verantwoording en onderbouwing van haar financiële inbreng in de infrastructuur van
het POV een engagement te verkrijgen van de gemeenten om effectief de uit te
bouwen infrastructuur te benutten voor opleiding van hun veiligheidsdiensten;
Overwegende dat de gemeente zich dient te engageren om het POV te erkennen als
het centraal opleidingscentrum van West-Vlaanderen voor de veiligheids-en
reddingsdiensten en dat de gemeente mede instaan voor het beheer van het POV;
Gezien de engagementsverklaring in bijlage;
BESLUIT: 20 ja-stemmen
Art. 1: De engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het
Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (Campus POV), zoals
vastgesteld in bijlage, wordt goedgekeurd.
Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het West-Vlaams Facilitair
Instituut voor Veiligheidsdiensten vzw, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem.

Punt 8

Tijdelijk politiereglement betreffende de opstelling van horeca- en
leurhandelstanden naar aanleiding van de 55ste Internationale Autorally
“Omloop van Vlaanderen” op vrijdag 5 september 2014
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het K.B.
van 16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming van de instellingen gewijzigd bij de wet van 8 augustus
1988 op de artikelen 2 en 10, op artikel 12 gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1982
en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie op het wegverkeer, inzonderheid op titel III gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart
1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991 en 18 september 1991;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald,
gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14
december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20
juli 1990, 1 februari 1991, 11 maart 1991 en 19 december 1991;
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989,
inzonderheid op artikel 119 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij
het K.B. van 30 mei 1989;
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Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Met het oog op een gemakkelijk en veilig verkeer naar aanleiding van de 55 ste
Internationale Autorally “Omloop van Vlaanderen” is het noodzakelijk de opstelling
van horeca- en leurhandelstanden op en langs de parcours te reglementeren;
Gezien volgende maatregelen betrekking hebben op de gemeentewegen;
BESLIST: 19 ja-stemmen en 1 onthouding (Veele Dejaeghere)
Hoofdstuk I: Reglementering opstelling horeca- en leurhandelstanden
Art. 1: Op vrijdag 5 september 2014 is het verboden eet- en dranktenten of
gelijkaardige verkoopkramen op te stellen op plaatsen in te richten langs de
straten en wegen waar klassementsproeven worden gereden zonder de
schriftelijke toelating van de heer Burgemeester;
Art. 2: Op vrijdag 5 september 2014 mogen de voormelde eet- of dranktenten worden
opgesteld, indien men in het bezit is van een vergunning, getekend door de
heer Burgemeester, enkel op de plaatsen aangeduid in samenspraak met de
inrichters en de veiligheidsdiensten en vermeld in het veiligheidsboek;
Hoofdstuk II: Bestraffing en bekendmaking
Art. 3: Onverminderd de toepassingen van strengere straffen bepaald door de
wettelijke reglementen of beschikkingen, zullen de inbreuken op deze
bepalingen vervolgd en met politiestraffen gestraft worden;
Art. 4: Worden opgeheven bij het in voege treden van dit reglement, de aanvullende
gemeentereglementen of gedeelten ervan die in strijd zijn met huidig
reglement;
Art. 5: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Tevens wordt van dit besluit dadelijk een afschrift gestuurd aan de griffie van
de rechtbank van eerste aanleg te Brugge en aan de griffie van de
politierechtbank te Brugge.

Christine Vandewaetere: Is er enig zicht op dossier van de gemeenteschool, vragen
worden gesteld of er wel een dossier is.
Karlos Callens: De gemeente zal zien om zich burgerlijke partij te stellen. Het
gerechtelijk dossier verloopt zeer traag. We proberen hierdoor druk op de ketel te
zetten.

Namens de Raad
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De Secretaris,
D. Pillaert,
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De Voorzitter,
K. Callens
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