Zitting van 04 september 2017
Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ;
De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Callens T., Verhelle K .en Lepla M.,
Schepenen;
Mevr. en de heren Vandewaetere C., Buyck V., 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 M.-Cl., raadsleden;
en Pillaert D., secretaris.

Punt 1

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 03 juli 2017
Het verslag van de zitting van 03 juli 2017 wordt éénparig goedgekeurd

Punt 2

Aktename goedkeuring jaarrekening van de gemeente dienstjaar 2016
door ABB
De jaarrekening van de gemeente dienstjaar 2016 is in de gemeenteraad van 29 mei
2017 vastgesteld.
De toeziende overheid (administratie binnenlands bestuur) heeft de jaarrekening van
de gemeente 2016 goedgekeurd.
De gemeenteraad neemt hiervan kennis.

Punt 3

Aktename goedkeuring jaarrekening van AGB dienstjaar 2016 door ABB
De jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) dienstjaar 2016 is in de
gemeenteraad van 29 mei 2017 goedgekeurd.
De toeziende overheid (administratie binnenlands bestuur) heeft de jaarrekening van
het AGB 2016 goedgekeurd.
De gemeenteraad neemt hiervan kennis.

Punt 4

Aktename budget 2018 van de kerkfabriek St.Martinus Ardooie
Gelet op het budget 2018 voor de kerkfabriek St. Martinus Ardooie in bijlage;
Gelet op artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten en latere wijzigingen;
Gelet op het gunstig advies dd. 12 juli 2017 van het bisdom Brugge;
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Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Martinus Ardooie past
binnen het meerjarenplan en dat de gemeentelijke bijdrage voor 2018 is vastgesteld
op € 28.833,64;
Neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Martinus te Ardooie zoals
vastgelegd in bijlage.
Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan het centraal kerkbestuur en het erkend
representatief orgaan.

Punt 5

Aktename budget 2018 van de kerkfabriek St.Martinus Koolskamp
Gelet op het budget 2018 voor de kerkfabriek St. Martinus Koolskamp in bijlage;
Gelet op artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten en latere wijzigingen;
Gelet op het gunstig advies dd. 12 juli 2017 van het bisdom Brugge;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Martinus Koolskamp past
binnen het meerjarenplan en dat de gemeentelijke bijdrage voor 2018 is vastgesteld
op € 23.938,01;
Neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Martinus te Koolskamp zoals
vastgelegd in bijlage.
Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan het centraal kerkbestuur en het erkend
representatief orgaan.

Anja Dejonckheere vervoegt de zitting.

Punt 6

Gemeentelijk aanvullend reglement inzake invoering parkeerverbod te
Ardooie, Onze-Lieve-Vrouwstraat
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
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Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat langdurig geparkeerde voertuigen langsheen de Onze-LieveVrouwstraat de veiligheid van de schoolkinderen in gevaar brengt;
Gehoord de burgemeester;
BESLIST: éénparig
Art. 1: Er wordt een parkeerverbod ingevoerd langsheen het gedeelte van de OnzeLieve-Vrouwstraat vanaf het kruispunt met de Hemelstraat tot aan de parking
Gemeentelijke Basisschool ‘De Zonnebloem’ van maandag tot vrijdag van
07.30u tot 16.30u.
Dit zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door middel van het
bord E1aangevuld met onderbord van maandag tot vrijdag, van 07.30u tot
16.30u en aangevuld met onderborden enerzijds met het bord ‘begin van de
reglementering’ en anderzijds met het bord ‘einde van de reglementering’
Art. 2: Dit aanvullend reglement wordt overgemaakt aan de afdeling Mobiliteit en
Verkeersveiligheid.

Steven Demeulenaere: Kan er geen uitzondering worden gemaakt tijdens de
schoolvakanties?
Karlos Callens: De gemeenteschool wordt ook vaak gebruikt tijdens schoolvakanties,
daarom is het niet evident uitzondering te maken.

Punt 7

Goedkeuren aanpassing toelagen aan gemeentelijke verenigingen.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 juli 2017 betreffende toekenning toelagen
aan verenigingen;
Overwegende dat een vergissing is begaan i.v.m. toelagen aan de jeugdverenigingen
en het de bedoeling steeds was het toelagereglement voor jeugdverenigingen
integraal te volgen;
Overwegende dat een extra toelage wordt toegekend aan WTC Cajada voor hun 50jarig bestaan t.b.v € 125,00;
Overwegende dat toelage t.b.v. € 500,00 t.v.v. school Spermalie (n.a.v. warmste week)
wordt toegekend daar kind met visuele beperking in Ardooie woont
BESLIST: éénparig
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De toelagen aan de jeugdverenigingen goedgekeurd in de gemeenteraadsbeslissing
van 3 juli 2017 betreffende toekenning toelagen aan verenigingen in te trekken.
Volgende toelagen goed te keuren:
Jeugd
Jeugdraad
Extra toelage AJA’s
Chiro Tijl Ardooie
Chiro Nele Ardooie
K.L.J. Koolskamp
Chiro Edelweiss Koolskamp
Jeugd Rode Kruis
F(l)ierefluiters
KLJ Ardooie
13+ werking
Kodha

€ 341,00
€ 500,00
€ 680,30
€ 777,48
€ 308,40
€ 712,69
€ 518,32
€ 1.064,50
€ 1.133,83
€ 207,33
€ 1.069,04

Cultuur
WTC Cajada extra toelage 50 jarig bestaan
De Pekkers (warmste week)

€ 125,00
€ 500,00

Bijkomend punt door raadslid Kurt Eeckhout betreffende aanvraag Aldi
Kurt Eeckhout: Dit dossier is op een vreemde manier aangevat. In de vorige
gemeenteraad hebben we het mobiliteitsplan niet goedgekeurd en blijkbaar terecht.
De komst van de Aldi is nergens vermeld in dit mobiliteitsplan. Ook geen melding is
terug te vinden in de notulen van het schepencollege. Er is weinig inspraak geweest,
enkel gemeld op de middenstandsraad. In uw bureau was er ontmoeting met
afgevaardigden van middenstand waarbij je hen duidelijk maakte dat als ze niet
akkoord gingen ze maar dienden weg te gaan. De gecoro heeft geen advies gegeven,
alhoewel niet verplicht, was dit wel aangewezen.
De komst van de Aldi betekent hoe dan ook een onveilige situatie aan de school.
Vroeger is komst van supermarkt op die plaats wel geweigerd. De bezwaarschriften
dienen worden ingediend tijdens het zomerverlof hetgeen geen ideale periode is. We
zijn niet tegen de komst van een Aldi maar niet tegen elke prijs en niet op die plaats.
Karlos Callens: Het mobiliteitsplan was al klaar voor er sprake was van de Aldi. Er is
vroeger geen dossier ingediend van supermarkt. Zoja, vertel me eens welk dossier.
Kurt Eeckhout: Dan heeft de directeur IHK me verkeerd ingelicht.
Karlos Callens: Ik neem het niet dat je leugens vertelt, ik heb de middenstandsraad niet
uit mijn bureau gewezen. Ik heb ze ontvangen en ze hebben zelfs geen klacht
ingediend. Het openbaar onderzoek is volgens de wettelijke bepalingen verlopen, elke
belanghebbende heeft een schrijven ontvangen zodat ze bezwaar konden indienen.
Het is ook verschenen in de kranten zodat iedereen van de gemeente op de hoogte
was. Uiteindelijk zijn er slechts zeven bezwaren ingediend. Die bezwaren zullen
worden onderzocht en ofwel weerlegd, ofwel aanvaard ofwel gedeeltelijk aanvaard.
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Met gefundeerde bezwaren zal rekening worden gehouden. Nadien kan elkeen nog in
beroep gaan.
Kurt Eeckhout: Waarom heb je dit dossier niet voor de gemeenteraad gebracht?
Karlos Callens: De gemeenteraad krijgt voldoende info. U hebt steeds de kans om
reacties te geven in de gemeenteraad.

Varia
Kimara Goethals: Vraag om paaltjes te plaatsen hoek Ommegangstraat – Oude
Lichterveldestraat. Ook vraag om gedeelte van gracht te dempen.
Karlos Callens: Dit wordt nader bekeken.
Veerle Dejaeghere: Er waren in Koolskamp problemen met LED-scherm, zijn die
opgelost en moeten verengingen toch dezelfde prijs betalen?.
Karlos Callens: Er wordt onderzocht om het licht meer te dempen. In Ardooie komt een
nieuw LED-scherm. Verenigingen betalen prijs van € 100,00 voor de twee schermen.

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