Zitting van 26 mei 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

Aktename verhindering gemeenteraadslid wegens studieredenen.
Gelet op het schrijven van gemeenteraadslid Griet Decorte dd. 24.04.2014 waarbij zij
verhindering inroept omwille van studieredenen;
Gelet op het gemeentedecreet, inz. artikel 14, 1° dat het volgende bepaalt:
De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van de volgende personen:
 1° het gemeenteraadslid dat om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het

buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de
vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil worden. Hij richt daartoe een schriftelijk
verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad. Bij het verzoek tot vervanging voor
verhindering wegens medische redenen wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal
vijftien dagen oud gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische
redenen aangeeft. Als het gemeenteraadslid dat om medische redenen afwezig blijft, niet in
staat is om dat verzoek tot de voorzitter te richten, wordt hij van rechtswege als verhinderd
beschouwd vanaf de derde opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is en zolang hij
afwezig blijft. Bij het verzoek tot vervanging voor verhindering om studieredenen of verblijf in
het buitenland wordt een attest gevoegd van de onderwijsinstelling of opdrachtgever;

Overwegende dat een attest van de onderwijsinstelling is gevoegd bij het schrijven van
24.04.2014;
De raad neemt akte dat mevr. Griet Decorte verhinderd is om als gemeenteraadslid te
fungeren voor de periode van heden tot 30 juni 2015.

Punt 2

Onderzoeken geloofsbrieven en eedaflegging gemeenteraadslid.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 7§3, 14
en 16;
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
Gelet op het proces-verbaal van de algemene telling van de stemmen
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 houdende kennisname geldigheid
gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 houdende installatie en
eedaflegging gemeenteraadsleden – goedkeuren van de geloofsbrieven – aktename van
de eedaflegging – vaststellen van de rangorde;
Gelet op de verhindering van gemeenteraadslid Griet Decorte waarvan de gemeenteraad
akte heeft genomen in zitting van 26 mei 2014;
Overwegende dat mevrouw Griet Decorte bijgevolg dient worden vervangen tijdens de
periode van verhindering, zijnde tot 30 juni 2015;
Overwegende dat mevrouw Claire Chiers de eerstvolgende opvolger van de lijst groep ‘82
is;
Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van mevrouw Claire Chiers heeft
onderzocht en dat er geen beletsels zijn om de geloofsbrieven van mevrouw Claire Chiers
goed te keuren;
Overwegende dat mevrouw Claire Chiers, alvorens het mandaat te aanvaarden,
uitgenodigd werd om de volgende eed af te leggen in handen van de voorzitter, de heer
Karlos Callens: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”;
Overwegende dat mevrouw Claire Chiers de eed heeft afgelegd en dat van deze
eedaflegging een individuele en afzonderlijke akte wordt opgemaakt;

Punt 3

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 28 april 2014
Het verslag van de zitting van 28 april 2014 wordt éénparig goedgekeurd

Punt 4

Verlenen advies rekening kerkfabriek St. Martinus Ardooie dj. 2013
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gezien de rekeningen van het jaar 2013 van de kerkfabriek St. Martinus Ardooie
voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies;
Overwegende dat er een exploitatieresultaat is van € 20.797,97;
Gehoord de Burgemeester;
BESLIST: 18 ja-stemmen
Art. 1: Gunstig advies te verstrekken aan de rekening van de kerkfabriek St.-Martinus
Ardooie voor het jaar 2013 zoals voorgelegd in bijlage.
Art. 2: Dit advies over te maken aan de Provinciegouverneur.

Punt 5

Verlenen advies rekening 2013 kerkfabriek St. Martinus Koolskamp
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gezien de rekeningen van het jaar 2013 van de kerkfabriek St. Martinus Koolskamp
voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies;
Overwegende dat er een exploitatieresultaat is van € 12.714,61 en een
investeringsresultaat van € 14.921,78;
Gehoord de Burgemeester;
BESLIST: 18 ja-stemmen
Art. 1: Gunstig advies te verstrekken aan de rekening van de kerkfabriek St.-Martinus
Koolskamp voor het jaar 2013 zoals voorgelegd in bijlage.
Art. 2: Dit advies over te maken aan de Provinciegouverneur.

Raadslid Veronique Vandekerckhove vervoegt de zitting

Punt 6

Verlenen advies rekening 2013 kerkfabriek O.L.Vrouw Onbevlekt
ontvangen De Tassche
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gezien de rekeningen van het jaar 2013 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Onbevlekt
ontvangen De Tassche voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies;
Overwegende dat er een exploitatieresultaat is van € 16.249,37;
Gehoord de Burgemeester;
BESLIST: 19 ja-stemmen
Art. 1: Gunstig advies te verstrekken aan de rekening van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Onbevlekt ontvangen De Tassche voor het jaar 2013 zoals voorgelegd in bijlage.
Art. 2: Dit advies over te maken aan de Provinciegouverneur.

Punt 7

Verlenen advies rekening 2013 kerkfabriek St.Antonius Meulebeke
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten;
Gezien de rekeningen van het jaar 2013 van de kerkfabriek St.Antonius Meulebeke
voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies;

Overwegende dat er een exploitatieresultaat is van € 35.994,44 en investeringsresultaat
van € 6,67;
Gehoord de Burgemeester;
BESLIST: 19 ja-stemmen
Art. 1: Gunstig advies te verstrekken aan de rekening van de kerkfabriek St.Antonius
Meulebeke voor het jaar 2013 zoals voorgelegd in bijlage.
Art. 2: Dit advies over te maken aan de gemeente Meulebeke.

Punt 8

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze HVAC 't Zonneke.
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 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet bereikt);
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 koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
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;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “HVAC 't Zonneke” een bijzonder bestek
met nr. 2014/06 werd opgesteld door studiebureau BM Engineering;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 72.156,20 excl. btw
of € 87.309,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget
oud van 2014, op budgetcode 0705-03/2210307/IE-1 (ACT-15) en dat de financiering
gebeurt met eigen middelen;
BESLIST: 19 ja-stemmen

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/06 en de
raming voor de opdracht “HVAC 't Zonneke”, opgesteld door studiebureau BM
Engineering. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 72.156,20 excl. btw of € 87.309,00
incl. 21% btw.
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Art. 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget oud van 2014,
op budgetcode 0705-03/2210307/IE-1 (ACT-15).

Punt 9

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: Elektriciteit 't Zonneke.
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 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet bereikt);
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 koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
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;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Elektriciteit 't Zonneke” een bijzonder
bestek met nr. 2014/07 werd opgesteld door de ontwerper;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 45.380,00 excl. btw
of € 54.909,80 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget
oud van 2014, op budgetcode 0705-03/2210307/IE-1 (ACT-15) en dat de financiering
gebeurt met eigen middelen;

BESLIST: 19 ja-stemmen
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/07 en de
raming voor de opdracht “Elektriciteit 't Zonneke”, opgesteld door de ontwerper.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming bedraagt € 45.380,00 excl. btw of € 54.909,80 incl. 21% btw.
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Art. 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget oud van 2014,
op budgetcode 0705-03/2210307/IE-1 (ACT-15).

Anja Dejonckheere: In ’t Zonneke is er geen aansluiting voor beamer voorzien in plafond,
evenmin draadloos internet.
Karlos Callens: Dit heeft niets te maken met dossier, kan nadien nog worden toegevoegd.
Steven Demeulenaere: Er is wel geen stopcontact voorzien in plafond voor aansluiting
beamer.
Karlos Callens: Alle zalen zijn functioneel ingericht, geen detailinrichting voor één
bepaalde vereniging is voorzien. Het is immers een polyvalente zaal.
Anja Dejonckheere: Is er gezien voor buitenverlichting op zonne-energie?
Karlos Callens: Er wordt onderzocht of het interessant is om zonne-energie op dak te
plaatsen.

Punt 10

Verlenen advies ontwerp van ministerieel besluit houdende aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer inzake gewestweg N37
(snelheidsbeperking van 70 km/u.
Gelet op het schrijven van AWV dd. 25.04.2014 waarbij advies wordt gevraagd
betreffende ontwerp MB houdende aanvulling op de politie van het wegverkeer inzake de
gewestweg N37 (De Tassche) en waarbij het volgende wordt voorgesteld:


N37: snelheidsbeperking van 70km/u van kilometerpunt 22,9+30 tot kilometerpunt
24,4+30

Overwegende dat binnen termijn van zestig dagen het advies wordt verwacht;
Overwegende dat gezien dichtere bebouwing snelheidsbeperking is aangewezen;
BESLIST: 19 ja-stemmen
Gunstig advies wordt verstrekt aan het ontwerp van ministerieel besluit houdende
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake gewestweg N37 (De
Tassche) gelegen op grondgebied Ardooie waarbij snelheidsbeperking wordt ingevoerd
zoals hierboven beschreven.

Deze beslissing wordt overgemaakt aan AWV.

Punt 11

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering Gaselwest op 20 juni 2014
Gelet op het feit dat de gemeente Ardooie aangesloten is bij de intercommunale
vereniging Gaselwest;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 17 april 2014 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Gaselwest, die op 20 juni 2014 plaats heeft in Evenementenhal Furnevent, Albert I-laan
31, 8630 Veurne;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda
van de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te
stellen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: 19 ja-stemmen
Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de intercommunale vereniging Gaselwest dd. 20 juni 2014:
1. Verslagen van de Raad van Bestuur, van het College van Commissarissen en van
de Commissaris over het boekjaar 2013
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités, de commissarissen en aan de commissaris-IBR met betrekking
tot het boekjaar 2013
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen
Art. 2: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van de intercommunale vereniging Gaselwest
op 20 juni 2014, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cf. artikel 1;
Art. 3: 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 12

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering FIGGA op 20 juni 2014
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het feit dat de gemeente Ardooie aangesloten is bij de dienstverlenende
vereniging FIGGA;
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 24 april 2014 om vertegenwoordigd te
zijn op de jaarvergadering van FIGGA op 20 juni 2014;
Overwegende dat de jaarvergadering van FIGGA op 20 juni 2014 volgende agenda heeft:
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Jaarrekening 2013
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Kwijting van de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen en mededelingen (mandaat commissaris)

Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd;
BESLIST: 19 ja-stemmen
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze jaarvergadering en de daarbij
horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Jaarrekening 2013
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Kwijting van de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen en mededelingen (mandaat commissaris)

De volmachtdragers van de gemeente Ardooie die zullen deelnemen aan de algemene
vergaderingen van FIGGA op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

Anja Dejonckheere: Verkaveling Poerbusstraat is privaat, er is geen groenzone voorzien.
Kan bos toegankelijk worden gemaakt?
Dominiek Pillaert: Dit stuk groen wordt overgedragen aan de gemeente.
Anja Dejonckheere: Kunnen dan geen speeltoestellen worden voorzien in dit stukje groen?
Karlos Callens: Dit kan worden bekeken als er daar gezinnen met kinderen wonen.
Veerle Dejaeghere: Er was enige tijd geleden discussie omtrent geboortecadeau voor
aankoop luiers. In Ardooie is handelaar die herbruikbare luiers aanbiedt. Kan dit met die
bon worden aangekocht?
Karlos Callens: In reglement staat aankoop luiers, dus ook herbruikbare luiers. Het
reglement wordt niet veranderd.
Kurt Eeckhout: Ik heb bemerkt dat er vandalisme is in speelplein te Ardooie. Spijtig dat er
omheining staat waardoor de kinderen niet kunnen gaan spelen, anderzijds is het wel zo

dat degenen voor wie omheining is bedoeld, die omheining dan geen beletsel vormt om
binnen te geraken.
Karlos Callens: Ideale oplossing bestaat er niet, misschien camera’s plaatsen?
Kimara Goethals: Er is insectenhotel geplaatst door de gemeente, kan er door bevolking
informatie worden ingewonnen?
Karlos Callens: Info kan overal worden gehaald, ook bij gemeentelijke milieuambtenaar.
Veerle Dejaeghere: Is er al nieuws omtrent betoelaging woonzorgtandem?
Karlos Callens: Er is vergadering voorzien op 2 juni.
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