Zitting van 24 november 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 27 oktober 2014
Het verslag van de zitting van 27 oktober 2014 wordt éénparig goedgekeurd

Kimara Goethals: De prijs van ’t Zonneke bedraagt € 70,00, dit volgens de grootte van de
zaal. De zaal van ’t Hofland is echter groter dan ’t Zonneke (200 m²), waarom dan dezelfde
prijs?
Karlos Callens: Ik wil dit nazien. Wel is het zo dat het concept niet hetzelfde is.

Punt 2

Goedkeuren budgetwijziging van de gemeente 2014 en goedkeuren
aanpassing meerjarenplan
Gelet op het Gemeentedecreet, onder meer artikelen 146 tot en met 151;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de goedkeuring van het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 door de
gemeenteraad van 23.12.2013;
Overwegende dat een budgetwijziging 2014 en bijgevolg ook een aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019 noodzakelijk is;
Gelet op het advies van het managementteam;
Gelet op de voorgelegde documenten voor het budgetwijziging 2014 en wijziging
meerjarenplan 2014-2019 in bijlage:
Gehoord de toelichting door de burgemeester;
BESLIST: 14 ja-stemmen en 7 onthoudingen (Vandewaetere C., Demeulenaere S.,
Dejonckheere A., Goethals K., Dejaeghere V., Eeckhout K. en Godderis F.)
Art. 1: De budgetwijziging 2014 vastgesteld overeenkomstig de documenten in bijlage
wordt goedgekeurd.

Art. 2: De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 zoals vastgesteld in bijlage wordt
goedgekeurd.
Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt overeenkomstig de bepalingen van
het Gemeentedecreet en het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Steven Demeulenaere: Uit de nota van het meerjarenplan is nergens een investering
voorzien voor acties tegen wateroverlast.
Karlos Callens: Dit vergt enige tijd. Inmiddels is er toch al actie ondernomen, zo zijn plannen
opgemaakt voor erosiebestrijding te Koolskamp in Lichterveldestraat waarbij recent nog
onderhandelingen zijn gevoerd met landbouwers om afspraken te maken om bepaalde
ingrepen te doen (bv. groenstroken, open grachten ,enz…). Met provincie wordt gezien om
een tweede bufferbekken aan te leggen. Vorige week is trouwens gesprek geweest met
landbouwer teneinde zijn gronden te verwerven. Eerst dient wel worden gezien of die
gronden juiste ligging hebben om bufferbekken aan te leggen. De technische diensten
onderhouden ook de grachten, ook private grachten. Dit wordt wekelijks gemeld in college.
Steven Demeulenaere: De gelden voor erosie zijn nergens vermeld in meerjarenplan.
Dominiek Pillaert: Die gelden worden voorzien in budget 2015, het betreft hier enkel een
budgetwijziging op einde van het jaar.
Christine Vandewaetere: Als provincie akkoord gaat, kan dan onmiddellijk aankoop
gebeuren voor waterbufferbekken?
Karlos Callens: Indien er akkoord is omtrent prijs, kan dit snel gaan.
Veerle Dejaeghere: Wat wordt bedoeld met groenstrook?
Karlos Callens: Dit is grasstrook om modder tegen te houden.

Punt 3

Verlenen advies budgetwijziging OCMW 2014 en aanpassing meerjarenplan
2014-2019
Gelet op het Gemeentedecreet, onder meer artikelen 146 tot en met 151;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de goedkeuring van het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 door de
OCMW-raad van 17 december 2013;
Overwegende dat een budgetwijziging 2014 en een aanpassing van het meerjarenplan
2014-2019 noodzakelijk is;
Gelet op het advies van het managementteam;

Gelet op de voorgelegde documenten voor het budgetwijziging 2014 en wijziging
meerjarenplan 2014-2019 in bijlage;
Overwegende dat de algemene werkingstoelage van de gemeente in 2014 en in het
meerjarenplan 2014-2019 niet stijgt
Gehoord de toelichting door de burgemeester;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Er wordt gunstig advies gegeven aan de budgetwijziging 2014 van het OCMW zoals
vastgesteld overeenkomstig de documenten in bijlage.
Art. 2: Er wordt gunstig advies gegeven aan de aanpassing van het meerjarenplan 20142019 zoals vastgesteld in bijlage.
Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de OCMW-voorzitter.

Punt 4

Definitieve vaststelling van het onteigeningsplan Sprietstraat
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemene nutte;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 2011 inzake de onteigeningen
ten algemene nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome
gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen;
Gelet op de omzendbrief BB2011/5 van 14 oktober 2011 - besluit van de Vlaamse regering
inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies,
de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale
ontwikkelingsmaatschappijen;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2014 houdende voorlopige
vaststelling van het onteigeningsplan;
Overwegende dat de gemeente kampt met een tekort aan bouwgrond en dat hiervoor een
ruimtelijk uitvoeringsplan Sprietstraat is opgemaakt hetgeen is goedgekeurd door de
bestendige deputatie op datum van 05.12.2013;
Overwegende dat door het tekort aan bouwgronden het aantal inwoners van Ardooie
reeds jaren dalend is en dus hoogdringend nieuwe bouwrijpe percelen dienen worden
aangeboden;
Overwegende dat ook sociale kavels mogelijk zijn in het GRUP Sprietstraat teneinde te
voldoen aan het bindend sociaal objectief opgelegd door de Vlaams overheid;
Overwegende dat er sociale kavels kunnen worden gerealiseerd binnen GRUP Sprietstraat
en zonder de realisatie van die sociale kavels binnen GRUP Sprietstraat het bindend sociaal
objectief (= te behalen resultaat aan bijkomend sociaal woonaanbod tegen 2020 die over
de gehele gemeente kan gerealiseerd worden) onmogelijk kan worden gehaald temeer
gezien bepaalde artikels uit grond- en pandendecreet zijn geschrapt en zoals reeds eerder

aangehaald er geen nieuwe bouwgronden beschikbaar zijn;
Gelet op de voortgangstoets 2014 (zie brief Vlaamse overheid dd.09.07.2014 in bijlage)
waarin beschrijving staat van de inspanningen die de gemeente levert om het bindend
sociaal objectief te bereiken. Hierbij werd rekening gehouden met het geplande sociaal
woonaanbod waarvan de uitvoering of gunningsprocedure binnen een termijn van drie jaar
opgestart kan worden. Betreffende sociale koopwoningen voldoet de gemeente aan het
groeiritme daar rekening wordt gehouden met het aantal geplande sociale koopwoningen.
Indien de geplande realisatie GRUP Sprietstraat echter niet kan worden gerealiseerd,
voldoet de gemeente niet meer aan het sociaal objectief;
Overwegende dat de gemeente de gronden gelegen in GRUP Sprietstraat bijgevolg zo
spoedig mogelijk, bij hoogdringendheid dus, wenst te verkavelen;
Overwegende dat de eigenaars van de percelen gelegen te Ardooie Sprietstraat kadastraal
bekend onder Sectie A nrs.626a en 627a en deel 625 per aangetekend schrijven
dd.14.05.2014 via hun raadsman hebben verklaard niet te willen meewerken aan de
uitvoering van verkavelingsplannen;
Overwegende dat heel recent (eind augustus 2014) een poging is ondernomen om met de
diverse immobiliënmakelaars die menen aanspraak te maken op de percelen kadastraal
bekend onder Sectie A nrs.626a en 627a en deel 625 te onderhandelen maar dat de firma
Novus bij haar standpunt bleef dat zij rechtsmatig de eigendom kan claimen, zodat de
bijeenkomst nutteloos was en bijgevolg niet doorging;
Overwegende dat die percelen het totale project voor een verkaveling van 72 loten
blokkeren gezien de percelen gelegen zijn midden in de te verkavelen grond en noch
wegeniswerken noch rioleringswerken kunnen worden uitgevoerd als de eigenaar van de
bovengenoemde percelen zijn medewerking niet wenst te verlenen, bijgevolg kunnen dan
ook de sociale kavels niet worden gerealiseerd en voldoet de gemeente niet aan het
geplande sociaal objectief opgelegd door de Vlaamse overheid;
Overwegende dat in de gemeenteraadsbeslissing dd. 01.09.2014 inzake voorlopige
vaststelling van onteigening Sprietstraat een vraag tot onteigening was voorgesteld voor
volgende goederen:
Percelen gelegen te Ardooie, Sprietstraat, kadastraal bekend onder nummer:


1e afdeling, sectie A nr. 544A, eigendom van Van Crombrugghe Van Leerne Carlos,
Moerstraat 30, 9800 Deinze



1e afdeling, sectie A nr. 550 (gedeelte) en 549, eigendom van Callewaert Hendrik,
Hellestraat 14, 8850 Ardooie



1e afdeling, sectie A nr. 547A, eigendom van Vanhaverbeke Georges, Sprietstraat 7,
8850 Ardooie



1e afdeling, sectie A nr. 625 (gedeelte), 627A en 626A (gedeelte), eigendom van:
 Bodein Maria, Boekpos 49/12, 1730 Asse
 Sarre Francis, Scheihagenstraat 42, 2550 Kontich
 Sarre Julie, Binnenweg 22, 9420 Erpe-Mere
 Sarre Caroline, Schuurveldlaan 9, 2610 Antwerpen



1e afdeling, sectie A nr. 628 B (gedeelte), eigendom van Callewaert Hendrik &
Bouckaert Mariette, Hellestraat 14, 8850 Ardooie
Gelet op het schattingsverslag van de te onteigenen percelen van het comité van
aankoop in bijlage;
Gelet op het openbaar onderzoek waarbij drie bezwaren zijn ingediend, namelijk

1. Bezwaarschrift Adviesbureau bestuur, bouw en ruimte namens dhr. Georges
Vanhaverbeke
1. Eigenaar kan autonoom optreden en is niet gebonden aan projectontwikkelaar
2. Eigenaar wenst onderhandelingen in der minne aan te voeren waarbij hij wenst te
komen tot een constructieve onderhandeling.
3. Er wordt betwist dat er sociale invulling moet zijn gezien in
bestemmingsvoorschriften niet wordt verwezen naar de sociale invulling.
Vernietiging bepaalde artikels decreet 27.03.2009 door arrest grondwettelijk hof.
4. Hoogdringendheid wordt betwist.
2.

Bezwaarschrift advocatenbureau Ockier namens Hendrik Callewaert-Mariette
Bouckaert
1. Betwisting noodzakelijkheid tot verwerving van terreinen.
2. Bereid om mee te werken bij realisatie van de verkaveling.
3. Het RUP biedt geen rechtsgrond om tot onteigening van het projectgebied over te
gaan.
4. Sociaal objectief is niet rechtsgeldig en kan niet als onteigeningsgrond worden
beschouwd.

3. Bezwaarschrift Uniqum Honoré en partners namens familie Sarre Francis, Sarre Julien,
Sarre Caroline en Bodein Maria
1. Motivering onteigeningsnoodzaak berust op foutief uitgangspunt.
2. RUP biedt geen rechtsgrond om tot onteigening van het volledige projectgebied
over te gaan.
3. Sociaal objectief is niet rechtsgeldig.
Bezwaarschrift 1:
Punten 1 en 2 : Gezien de eigenaar wenst te onderhandelen en er geen redenen zijn om
aan te nemen dat de eigenaar zijn medewerking niet wenst te verlenen aan de verkaveling,
kan dit bezwaar aanvaard worden. Er kan immers pas tot onteigening worden overgegaan
als er geen mogelijkheid is tot regeling in der minne.
Punt 3: Het bezwaar verwijst naar het arrest van het grondwettelijk hof die de sociale
lastenregeling heeft vernietigd. Het sociaal objectief dat dient worden bereikt door de
gemeenten blijft echter wel van toepassing. De gemeente Ardooie beschikt niet over
andere gronden in eigendom waar er mogelijkheid is om sociale woningen te bouwen zoals
opgelegd door de Vlaamse overheid (hierbij kan worden verwezen naar de inventaris
onbebouwde percelen waaruit blijkt dat de gemeenten niet over voldoende eigendom in

woongebied beschikt om te voldoen aan het sociaal objectief). Daarom is het voor de
gemeente noodzakelijk dat de sociale gronden kunnen worden voorzien in de RUP
Sprietstraat.
Schrapping van subsidies doet hier niets ter sprake. Het klopt dat in het Vlaams
regeerakkoord stopzetting van subsidiëring van sociale woonkavels is neergeschreven. Er is
echter geen decreet, laat staan uitvoeringsbesluit hieromtrent. Het Vlaams regeerakkoord
heeft geen enkel bindende bepaling voor de gemeente. In het Vlaams regeerakkoord is
trouwens geen sprake van aanpassing van sociaal objectief hetgeen als motivering is
opgeheven in de raadsbeslissing.
Punt 4: De onteigening is zeker hoogdringend gezien zoals in bezwaar staat vermeld dient
tegen 31.12.2020 de sociale koopwoningen zijn gerealiseerd. Momenteel is er immers geen
akkoord mogelijk in der minne voor twee percelen en de verkaveling kan dus onmogelijk
worden gerealiseerd. Indien de verkaveling zou worden goedgekeurd in 2015, betekent dit
nog aanleg van de wegenis en bouw van de sociale woningen waar ook een langdurige
procedure vereist is zodat snel dient worden opgetreden.
Bezwaarschrift 2:
Punten 1 en 2: Idem als in eerste bezwaarschrift. Gezien de eigenaar wenst te
onderhandelen en er geen redenen zijn om aan te nemen dat de eigenaar zijn
medewerking niet wenst te verlenen aan de verkaveling, kan dit bezwaar aanvaard
worden. Er kan immers pas tot onteigening worden overgegaan als er geen mogelijkheid
tot regeling in der minne.
Punt 3 en 4: In het bezwaar wordt het begrip sociaal objectief verward met ander begrip.
In de raadsbeslissing wordt verwezen naar het bindend sociaal objectief (BSO).
Het Decreet Grond- en Pandenbeleid legt gemeenten een doelstelling op inzake sociale
woningbouw. Het bindend sociaal objectief is een gemeentelijke omschrijving van het
sociaal woonaanbod dat binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen ten minste moet worden verwezenlijkt. Het bindend sociaal objectief van een
gemeente is samengesteld uit:


het gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen;



een objectief voor sociale koopwoningen;



een objectief voor sociale kavels.

Het bindend sociaal objectief is niet vernietigd door het grondwettelijk hof.
Bezwaarschrift 3
Punt 1: Een aangetekend schrijven is ontvangen van de eigenaars van de percelen van de
familie Sarre waarin duidelijk staat dat zij niet bereid zijn tot medewerking voor opmaak
van een verkaveling (“De familie Sarre kan geen medewerking verlenen aan de uitwerking
van verkavelingsplannen waarvan zij geen deel uitmaken.” - zie stuk in bijlage). Dat zij
enkel met een projectontwikkelaar van hun keuze een verkaveling wensen op te maken,
maar dat er duidelijk een dispuut is tussen twee projectontwikkelaars waarbij zij beiden
hun recht op de eigendom doen gelden. De firma Novus heeft trouwens ook
eigendomsrecht op andere percelen van het GRUP Sprietstraat zodat zij noodzakelijk
betrokken moeten worden bij de opmaak van de verkaveling. Zolang er geen duidelijkheid
is over de eigendomstitel van het perceel van de familie Sarre, is het onmogelijk om de

desbetreffende verkaveling te realiseren.
Punt 2 en 3: De verwijzing naar het sociaal objectief is foutief gezien vanuit de Vlaamse
overheid aan de gemeente Ardooie wordt opgelegd bepaalde sociale huurkavels,
woonkavels te realiseren binnen bepaald tijdbestek.
In het bezwaar wordt het begrip sociaal objectief verward met ander begrip.
In de raadsbeslissing wordt verwezen naar het bindend sociaal objectief (BSO).
Het Decreet Grond- en Pandenbeleid legt gemeenten een doelstelling op inzake sociale
woningbouw. Het bindend sociaal objectief is een gemeentelijke omschrijving van het
sociaal woonaanbod dat binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen ten minste moet worden verwezenlijkt. Het bindend sociaal objectief van een
gemeente is samengesteld uit:


het gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen;



een objectief voor sociale koopwoningen;



een objectief voor sociale kavels.

Het bindend sociaal objectief waarvan sprake in de raadsbeslissing is niet vernietigd door
het grondwettelijk hof.
Overwegende dat de bezwaren 1 en 2 kunnen aanvaard worden gezien er inderdaad
mogelijkheid is tot minnelijke schikking en er nog geen overleg is geweest;
Overwegende dat de bezwaren van bezwaarschrift 3 niet aanvaard worden;
Overwegende dat de onteigening om reden van openbaar nut dient worden beperkt tot de
te onteigenen gronden waar geen overeenkomst in der minne mogelijk is :
Overwegende dat het onteigeningsplan wordt aangepast en beperkt tot de kavels
kadastraal bekend onder 1e afdeling, sectie A nr. 625 (gedeelte), 627A en 626A (gedeelte),
eigendom van: Bodein Maria, Boekpos 49/12, 1730 Asse, Sarre Francis, Scheihagenstraat
42, 2550 Kontich, Sarre Julie, Binnenweg 22, 9420 Erpe-Mere en Sarre Caroline,
Schuurveldlaan 9, 2610 Antwerpen;
Overwegende dat in het budget 2015 van de gemeente de nodige gelden (zoals geraamd
door comité van aankoop) worden voorzien voor aankoop van het perceel kadastraal
bekend onder 1e afdeling, sectie A nr. 625 (gedeelte), 627A en 626A (gedeelte);
Gehoord de burgemeester;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Het bezwaarschrift Adviesbureau bestuur, bouw en ruimte namens dhr. Georges
Vanhaverbeke (bezwaarschrift 1) wordt ontvankelijk en deels gegrond verklaard.
Het bezwaarschrift advocatenbureau Ockier namens Hendrik Callewaert-Mariette
Bouckaert (bezwaarschrift 2) wordt ontvankelijk en deels gegrond verklaard.
Het bezwaarschrift Uniqum Honoré en partners namens familie Sarre Francis, Sarre Julien,
Sarre Caroline en Bodein Maria (bezwaarschrift 3) wordt ontvankelijk doch ongegrond
verklaard.
De aanvraag tot onteigening om reden van openbaar nut van volgende goederen voor de
verkaveling gelegen in GRUP Sprietstraat wordt goedgekeurd:

Percelen gelegen te Ardooie, Sprietstraat, kadastraal bekend onder nummer:


1e afdeling, sectie A nr. 625 (gedeelte), 627A en 626A (gedeelte), eigendom van:
 Bodein Maria, Boekpos 49/12, 1730 Asse
 Sarre Francis, Scheihagenstraat 42, 2550 Kontich
 Sarre Julie, Binnenweg 22, 9420 Erpe-Mere
 Sarre Caroline, Schuurveldlaan 9, 2610 Antwerpen
Het onteigeningsplan in bijlage wordt definitief vastgesteld.
De goedkeuring van het onteigeningsplan en de onteigeningsmachtiging wordt gevraagd
aan de Vlaams minister van binnenlands bestuur.
Het dossier wordt opgestuurd naar agentschap binnenlands bestuur, provinciale afdeling
West-Vlaanderen, Burg 4, 800 Brugge.

Punt 5

Definitieve aanvaarding afschaffing buurtweg nr.22 en verlegging gedeelte
van buurtweg nr.7
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wetten van 28 mei
1863 en 19 maart 1966, en artikel 6 van de wet van 9 augustus 1948 tot wijziging van de
wetgeving op de buurtwegen en decreet van 4 april 2014 tot wijziging van wetgeving op
buurtwegen en rooilijnen;
Gelet op de aanvraag van de heer en mevrouw Oost Lieven en Mingneau Lies, Kleistraat 3,
8750 Wingene (Zwevezele) om buurtweg nr.22 af te schaffen en buurtweg nr.7 deels te
verleggen;
Gelet op de motivatienota in bijlage waaruit blijkt dat de af te schaffen buurtweg nr.22 en
de te verleggen deel buurtweg nr.7 volledig buiten gebruik zijn gesteld en dat de huidige
Wetveestraat reeds lange tijd is opgenomen in openbaar domein en wordt gebruikt als
openbare weg;
Gelet op het uittreksel uit de atlas van de buurtwegen, aangevuld met een kadastraal
uittreksel;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2014 houdende de
princiepsbeslissing afschaffing buurtweg nr.22 en verlegging gedeelte van buurtweg nr.7;
Gelet op de verplichting om een openbaar onderzoek in te richten met het oog op de
afschaffing van de buurtweg nr.22 en verlegging van een deel van de buurtweg nr.7;
Overwegende dat deze weg, met name buurtweg nr.22 met een grootte van 6a33ca, zoals
weergegeven op het uittreksel uit de atlas der buurtwegen geen functie meer heeft en
ingenomen is als akkerland/weideland;
Overwegende dat deel van de buurtweg nr.7 zoals aangegeven op plan, met een grootte
van 21a48ca momenteel reeds verlegd is en de Wetveestraat vormt en de verlegde
buurtweg deel nr.22 een grootte heeft van 24a59ca;

Overwegende dat geen bezwaren zijn ingediend;
Gelet op bijgevoegd uittreksel uit de atlas van de buurtwegen ;
Gelet op het getuigschrift van bekendmaking van het onderzoek de commodo et
incommodo betreffende de afschaffing ;
Gelet op het proces-verbaal van onderzoek de commodo et incommodo;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art.1: De deputatie van West-Vlaanderen wordt om afschaffing verzocht van buurtweg nr.
22 , grot 6a33ca en verlegging van deel van de buurtweg nr. 7, groot 21a48ca zoals
aangeduid op het uittreksel uit de atlas der buurtwegen en het kadasterplannen het
uittreksel uit de stafkaart.
Art. 2: De door deze beslissing vrijgekomen percelen zullen overeenkomstig art.29 van de
wet van 10 april 1841 aan de eigenaar van de aanpalende gronden.
Art.3: Twee voor eensluidend verklaarde afschriften van dit besluit alsmede de bundel
aangevuld met de stukken van het onderzoek de commodo et incommodo worden
aan de deputatie gezonden.

Punt 6

Goedkeuren toelage aan de vrije basisschool De Horizon (De Tassche)
Overwegende dat De Horizon een jaarlijkse toelage heeft gevraagd voor de organisatie van
hun buitenschoolse kinderopvang;
Overwegende dat over de voorbije twee jaar slechts een toelage is verstrekt van € 2.500 en
dus nog een toelage wordt gegeven van € 2.500;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Een toelage t.b.v € 2.500 te verlenen voor buitenschoolse kinderopvang in de vrije
basisschool De Horizon De Tassche.

Punt 7

Goedkeuren gemeentebelasting: Opcentiemen op de onroerende
voorheffing dj. 2015 (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 2015 worden er negenhonderdvijftig (950) opcentiemen op de
onroerende voorheffing gevestigd.
Art. 2: Deze opcentiemen door de onroerende voorheffing zullen geïnd worden door de
administratie der directie belastingen.
Art. 3 : Onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

Punt 8

Goedkeuren aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting dj.
2015 (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 aanslagjaar 2015 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 2014.
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 9

Goedkeuren aanpassing gemeenteraadsbeslissing dd. 29.04.2013 houdende
tarieven uitreiking elektronische identiteitskaarten, tarieven van consulaire
rechten voor aanvraag reispas en 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 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 24 september 2014 betreffende de prijs van Belgische
identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten;
Overwegende dat de tarieven voor identiteitskaarten (eID, kidsID) en verblijfsdocumenten
voor vreemde onderdanen (eVK) zijn geïndexeerd door de federale overheid;
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 29 april 2013 betreffende tarieven uitreiking
elektronische identiteitskaarten, tarieven van consulaire rechten voor aanvraag reispas en
tarieven voor de FOD financiën voor aanvraag rijbewijsdocumenten;
Gehoord de Burgemeester ;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2013 betreffende tarieven
uitreiking elektronische identiteitskaarten, tarieven van consulaire rechten voor
aanvraag reispas en tarieven voor de FOD financiën voor aanvraag
rijbewijsdocumenten wordt als volgt aangepast.
“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 (€ 16,00) 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 € 16,00 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
€ 182,00 zijn voor de extreme spoedprocedure en € 117,00 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 € 175,00 zijn voor de extreme spoedprocedure en € 110,00 voor de gewone
spoedprocedure.
Art. 2: Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Punt 10

Verlenen advies opheffing parochie O.L.Vrouw Onbevlekt ontvangen (De
Tassche) en samenvoeging van gedeelten van het territorium van deze
parochie met de parochies St.Martinus Ardooie, H.Kruisverheffing te
Beveren , Sint-Jan-Baptist te Kachtem
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30.09.2005 houdende vaststelling van de
criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de
erkende erediensten, inz. art. 7/5 §2;
Gelet op het schrijven van agentschap binnenlands bestuur van 10 oktober 2014 met de
vraag om advies te verlenen betreffende de opheffing parochie O.L.Vrouw Onbevlekt
Ontvangen (De Tassche) en samenvoeging van gedeelten van het territorium van deze
parochie met de parochies St.-Martinus Ardooie, H. Kruisverheffing te Beveren , Sint-JanBaptist te Kachtem;
Gelet op de gemotiveerde aanvraag van het bisdom Brugge tot opheffing van de parochie
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen (De Tassche);
Overwegende dat de beslissing van de kerkfabriek van 6 augustus 2014 is genomen in
voorafgaand overleg met het gemeentebestuur;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Gunstig advies te verlenen voor de opheffing parochie O.L.Vrouw Onbevlekt ontvangen (De
Tassche) en samenvoeging van gedeelten van het territorium van deze parochie met de
parochies St.-Martinus Ardooie, H. Kruisverheffing te Beveren , Sint-Jan-Baptist te
Kachtem.

Anja Dejonckheere: Wanneer wordt de kerk aangekocht?
Karlos Callens: Na beëindiging van de procedure , dus eerst opheffing van parochie. Er is wel
al een compromis met kerkfabriek.
Kurt Eeckhout: Wordt het huidig cultureel centrum gesloopt? Wordt bekeken wat zal
gebeuren met de gronden?

Karlos Callens: Het gebouw wordt na ingebruikname van de kerk als gemeenschapscentrum
inderdaad gesloopt. Mogelijks kunnen enkele woningen in plaats komen, een groenzone
wordt wel behouden. Dit alles dient nog nader bekeken, er zijn nog geen concrete plannen.

Punt 11

Goedkeuren aanpassing arbeidsreglement van het gemeentepersoneel
Gelet op het gemeentedecreet, inz. Titel III;
Gelet op het Besluit van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen
betreffende de rechtspositieregeling van de secretaris en de ontvanger van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2008 houdende goedkeuring van
de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;
Overwegende dat het arbeidsreglement, dient worden aangepast ingevolge de wet van 28
februari en 28 maart 2014 en het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van
psychosociale risico’s op het werk en waarbij tevens nog enkele actualisaties zijn gebeurd;
Gelet op de diverse aanpassingen aan het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel
goedgekeurd in de gemeenteraad op datum van 6 september 2010;
Overwegende dat het voorontwerp is besproken in vergadering van het managementteam
in zitting van 15 oktober 2014;
Gelet op de bespreking binnen het bijzonder overlegcomité van 17 november 2014;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel wordt aangepast zoals
vastgesteld in bijlage:
Art. 2: Deze beslissing wordt ingevolge art.253§1,1° van het gemeentedecreet opgestuurd
naar de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge.

Punt 12

Goedkeuren aanpassing rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
Gelet op het gemeentedecreet, inz. Titel III (art.102 en volgende) en art. 253;
Gelet op het Besluit van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen
betreffende de rechtspositieregeling van de secretaris en de ontvanger van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op de goedkeuring in de gemeenteraad van de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel op datum van 22 december 2008;

Gelet op de diverse aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
goedgekeurd in de gemeenteraad op datum van 23 februari 2009, 25 mei 2009, 7
september 2009, 25 januari 2010, 5 september 2011, 17 december 2012 en 2 september
2013;
Overwegende dat de voorgestelde aanpassingen zijn besproken in vergadering van het
managementteam in zitting van 15 oktober 2014;
Gelet op de bespreking binnen het bijzonder overlegcomité van 17 november 2014;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel als volgt te wijzigen (in blauw
betekent aanpassing/toevoeging):
Art. 5.
…..
§2. De volgende statutaire functies zijn voorbehouden voor Belgen, omdat uit de
functiebeschrijving blijkt dat ze een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan
de uitoefening van het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten die
strekken tot de bescherming van de belangen van het gemeentebestuur:
- gemeentesecretaris;
- financieel beheerder;
- hoofd technische dienst
- stedenbouwkundig ambtenaar/omgevingsambtenaar
……..
Afdeling II. De specifieke aanwervingsvoorwaarden
Art. 8. De specifieke voorwaarden per graad zijn:
Voor de functies in de basisgraden van niveau A, B en C moet worden voldaan aan de
diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is.
Voor de functies in hogere rangen van niveau B en C voldoen aan de gestelde vereisten van
het vorig lid en tevens minimaal aantal jaren beroepservaring hebben.
Bevorderingsgraad B4-5: minimaal vier jaar relevante beroepservaring
Bevorderingsgraad C4-5: minimaal vier jaar relevante beroepservaring
Bevorderingsgraad D4: minimaal vier jaar relevante beroepservaring
De aanstellende overheid kan aanvullende aanwervingsvoorwaarden vaststellen.
In uitzonderlijke gevallen kan het CBS bij de vacantverklaring van een betrekking van
niveau A, B of C beslissen om de diplomavereiste die als regel geldt voor dat niveau te
schrappen. Die schrapping kan, op voorwaarde dat:
1. De functie noch op basis van de functiebeschrijving, noch krachtens een reglementering
van de hogere overheid een specifiek diploma vergt, en het algemene capaciteitsniveau
en het potentieel van de kandidaten belangrijker zijn dan een diploma

2. Het wegvallen van de diplomavereiste gecompenseerd wordt door een vereiste inzake
relevante beroepservaring
3. De kandidaten slagen voor een specifieke selectieprocedure die naast één of meer
functiegerichte competentietests ook een niveau- of capaciteitstest bevat. Voor de
niveau- of capaciteitstest wordt de selectie door een erkend extern selectiebureau
uitgevoerd.
Afdeling III. De aanwervingsprocedure
Art. 9. ….
§2. Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor de betrekkingen
bestemd voor leden van het managementteam kiest de wijze van externe bekendmaking
uit de volgende mogelijkheden, rekening houdend met de minimale regel van §1, tweede
lid, en met de aard van de vacature en specificiteit van de functie:
1° nationaal verschijnende kranten of weekbladen;
2° regionaal verschijnende kranten of weekbladen;
3° gespecialiseerde tijdschriften van beroepsgroepen of beroepsorganisaties;
4° de VDAB;
5° de gemeentelijke website;
6° het gemeentelijk infoblad “binnenste buiten”
7° zelf geproduceerde media (affiches, folders, bericht voor lichtkrant);
8° de plaatselijke radio of een regionale televisiezender;
9° het Belgisch Staatsblad.
Het vacaturebericht voor het persorgaan en/of tijdschrift bevat ten minste:
1° de naam van de betrekking en brutojaarsalaris;
2° de vermelding of de betrekking in statutair dan wel in contractueel dienstverband
vervuld wordt;
3° de vermelding of de betrekking voltijds dan wel deeltijds vervuld wordt;
4° een beknopte weergave van de functievereisten op een wijze dat de kandidaten kunnen
oordelen of ze in aanmerking komen;
5° de wijze waarop de kandidaturen worden ingediend en de uiterste datum voor de
indiening ervan;
6° de vermelding of al dan niet een wervingsreserve wordt vastgesteld en de duur ervan;
7° de vermelding van het contactpunt voor meer informatie over de functie, de
arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure
Bij het gebruik van een vluchtig medium, als vermeld in §2, eerste lid, 7° en 8°, bevat het
vacaturebericht ten minste:
1° de naam van de betrekking en het brutojaarsalaris;

2° de vermelding of de betrekking in statutair dan wel in contractueel dienstverband
vervuld wordt;
3° de vermelding van het contactpunt voor nadere informatie over de functie, de
arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure
…..
Art. 10. Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening
van de kandidaturen, verlopen minstens veertien kalenderdagen. De dag van de
bekendmaking van de vacature is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor de
indiening van de kandidaturen wel.
De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren:
a) door een per post verzonden sollicitatiebrief;
b) door een per fax bezorgde sollicitatiebrief;
c) door het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier;
d) door e-mail
e) door afgifte tegen ontvangstbewijs van sollicitatiebrief
De datum van de ontvangst van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de
kandidatuur is ingediend in de gevallen b, c en d wordt de kandidaatstelling via dezelfde
manier bevestigd.
Art. 100. Aan het personeelslid met beroepservaring in de privésector of als zelfstandige
kan graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit worden toegekend als die
beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld. De
gemeentesecretaris beslist om de graadanciënniteit, niveauanciënniteit en
dienstanciënniteit al dan niet toe te kennen.
Die administratieve anciënniteiten worden toegekend op basis van een vergelijking van die
diensten met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het
personeelslid aangesteld wordt.
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken voor de diensten die in de privésector of als
zelfstandige gepresteerd werden. Als bewijsstukken worden aanvaard:
1° attesten van de vroegere werkgever die bevestigen dat een werknemer een bepaalde
functie heeft uitgeoefend en hoelang, en die weergeven wat die functie concreet
inhield;
2° de functiebeschrijving van de vroeger uitgeoefende functie;
3° evaluaties over de uitoefening van de vroegere functie;
4° zo nodig, attesten of getuigschriften van aanvullende vorming voor de functie
Maximaal zes jaar graad-, niveau- en dienstanciënniteit kan worden toegekend aan
personeelsleden met beroepservaring in de privésector of als zelfstandige.
Afdeling III. De algemene (als niet geïntegreerd met specifieke)
bevorderingsvoorwaarden per niveau en per rang.
Art. 113. Niveau A

De specifieke voorwaarden voor een bevordering zijn:
voor een graad van rang Av, schalen A1a-A3a (basisgraad):
a) ten minste 5 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van niveau B of ten minste 8
jaar in een graad van niveau C of beide niveaus samen
b) het vereiste diploma hebben voor niveau A
als de functie een beschermde titel behelst of een specialisatie die een diploma
vereist, voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving van de functie
c) een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie;
d) slagen voor de selectieprocedure

Hoofdstuk II. De definitieve ambtsneerlegging van het statutaire
personeelslid
Art. 134. De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het vast
aangestelde statutaire personeelslid:
1° De pensionering ingevolge de toepassing van de pensioenwetgeving
2° het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar, de vervroegde pensionering vanaf 60
jaar en de ambtshalve pensionering als gevolg van artikel 83 van de wet van 5 augustus 1978
houdende economische en budgettaire hervormingen;
In afwijking van bovenstaande kan de aanstellende overheid het vast aangesteld statutair
personeelslid na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd in dienst houden. Het statutair
dienstverband wordt verlengd op verzoek van de aanstellende overheid of op verzoek van het
personeelslid. In het eerste geval is de uitdrukkelijke instemming van het personeelslid vereist. In
het tweede geval is de uitdrukkelijke instemming van de aanstellende overheid vereist. In beide
gevallen verleent de aanstellende overheid de verlenging van de periode voor hoogstens één jaar,
telkens verlengbaar met hoogstens één jaar. Het betrokken personeelslid behoudt gedurende de
volledige periode van de verlenging de hoedanigheid van vast aangesteld statutair personeelslid.
3° het vrijwillige ontslag;
4° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid naar aanleiding van een evaluatie met het
evaluatieresultaat geheel onvoldoende na afloop van de procedure zoals vermeld in art.63§3.
Art. 187. §1 Het gemeentebestuur sluit een collectieve hospitalisatieverzekering af voor:

Een collectieve hospitalisatieverzekering is afgesloten waarbij de gemeente de premie
betaalt voor de hoofdverzekerden, zijnde de in dienst zijnde personeelsleden : statutairen –
contractuelen voor onbepaalde duur –contractuelen met bepaalde duur voor contracten
langer dan zes maanden met uitzondering van vervangingscontracten.
Het gemeentebestuur zal tevens de premie die wordt betaald voor de hoofdverzekerden, betalen
aan de personeelsleden die vanaf 01.01.2002 op rustpensioen zijn of worden gesteld en verder
wensen te genieten van de collectieve verzekering. Hierbij betaalt het gemeentebestuur een
gedeelte van de premie, namelijk de premie die dient worden betaald voor personen met de
leeftijd van 64 jaar en dit de eerste vijf jaar na de oppensioenstelling van het personeelslid, vanaf
het zesde jaar na de oppensioenstelling is er geen tussenkomst meer van de gemeente.

Art. 219. Het personeelslid kan een verlof voor deeltijdse prestaties krijgen. Dit verlof is
geen recht, maar wordt toegestaan door het college van burgemeester en Schepenen als

een gunstmaatregel, voor zover de goede werking van de dienst daardoor niet in het
gedrang komt.
Voor de volgende categorieën van personeelsleden is het verlof voor deeltijdse prestaties
een recht:
1° het personeelslid van niveau C, D en E die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt;
2° het personeelslid dat minstens één kind jonger dan zes jaar ten laste heeft.
Aan de leden van het managementteam kan in principe geen verlof voor deeltijdse
prestaties worden toegestaan:
Tegen de weigering van een aangevraagd verlof voor deeltijdse prestaties kan het
personeelslid bezwaar indienen bij de college van burgemeester en schepenen.
Voor een contractueel personeelslid wordt een verlof voor deeltijdse prestaties beschouwd
als een deeltijdse schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en niet als een
wijziging van de lopende arbeidsovereenkomst.
Het verlof voor deeltijdse prestaties duurt maximaal 10 jaar.
Het personeelslid kan een vermindering van zijn gebruikelijke prestaties vragen met ½, 1/3
, ¼ , of 1/5,

Hoofdstuk I. Overgangsbepalingen
Afdeling I: Geldelijke waarborgen
Art. 256. Het personeelslid in dienst dat na 1 januari 1994 op grond van de vorige
rechtspositieregeling zijn vroegere salarisschaal, al dan niet aangevuld met een bepaalde
toelage of bijslag, heeft behouden, behoudt die salarisschaal en die toelage of bijslag,
zolang die regeling gunstiger is dan de salarisschaal die het met toepassing van deze
rechtspositieregeling zou hebben.
Art. 257. Het personeelslid in dienst dat op datum van de inwerkingtreding van deze
rechtspositieregeling op grond van de vorige rechtspositieregeling, een salarisschaal en een
functionele loopbaan had die niet opgenomen zijn in artikel 111 BVR, behoudt die
salarisschaal en functionele loopbaan zolang het aangesteld is in de graad waarmee die
salarisschaal en die functionele loopbaan in de vorige rechtspositieregeling verbonden
waren.
Het betreft de volgende graad en functionele loopbaan:


Bibliotheekbediende ABIBL2

Art. 262. Het artikel 191bis treedt in werking op 1 januari 2013.
De volgende artikelen treden in werking op 1 februari 2013:
De wijziging van artikel 187, namelijk “en dit de eerste vijf jaar na de oppensioenstelling
van het personeelslid, vanaf het zesde jaar na de oppensioenstelling is er geen tussenkomst
meer van de gemeente.” treedt pas in werking vanaf 01.01.2017.
Art. 2: Deze beslissing wordt ingevolge art.253§1,1° van het gemeentedecreet opgestuurd
naar de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge

Punt 13

Goedkeuring agendapunten en vaststellen mandaat vertegenwoordiger voor
de buitengewone algemene vergadering van I.V.I.O. op 15 december 2014
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 opgelegde begroting op de agenda van
deze vergadering staat vermeld;
Gelet op het schrijven van I.V.I.O. van 21 oktober 2014 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van 15 december 2014 om 18u00, met volgende
agenda:
1. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders
2. Terugstorten wettelijke reserve
3. Inkopen WVI-aandelen
4. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2015
5. Goedkeuring begroting 2015
6. Varia
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art.1: Zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de
dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 15 december
2014, zijnde:
Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders
Terugstorten wettelijke reserve
Inkopen WVI-aandelen
Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2015
Goedkeuren begroting 2015
Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van 15 december 2014 zal zijn stemgedrag afstemmen op de
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de
agenda van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2014
goedkeuren.
Art.3: Deze beslissing over te maken aan I.V.I.O., Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem.

Punt 14

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergadering van WVI op 17 december 2014
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 17
oktober 2014 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van W.V.I. van
17 december 2014 om 18u30;
Gelet op 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 17 oktober 2014 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van 17 december 2014 om 18u30, met alle
bijhorende stukken en met volgende agenda:
1. Goedkeuren verslag van de algemene vergadering van 22 mei 2014
2. Begroting 2015
3. Benoeming Annie Vandenbussche tot lid van het regionaal comité Oostende – Brugge
(aandelen B)
4. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging
5. Mededelingen
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art.1: Zijn goedkeuring te geven aan de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van 17 december 2014 met volgende agenda :
1. Goedkeuren verslag van de algemene vergadering van 22 mei 2014
2. Begroting 2015
3. Benoeming Annie Vandenbussche tot lid van het regionaal comité Oostende –
Brugge (aandelen B)
4. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling
jaarbezoldiging
5. Mededelingen
Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van 17 december 2014 om 18u30 zal zijn stemgedrag
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17
december 2014 goedkeuren.
Art.3: Deze beslissing over te maken aan W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge

Burgemeester vraagt of extra punt kan worden toegevoegd waarbij een toelage t.b.v.
€1.000 wordt geschonken aan het rode kruis in de strijd tegen ebola. De raad gaat éénparig
akkoord om bedrag van € 1.000 te geven aan rode kruis.
Anja Dejonckheere: Wanneer komt er een bushokje op het Marktplein?

Krist Soenens: De procedure voor aanvraag bushokje duurt zeer lang. Inmiddels zijn twee
bushokjes goedgekeurd, namelijk in Roeselaarsestraat en Lichterveldsestraat. Eén van de
hokjes zal echter geplaatst worden op Marktplein.
Veerle Dejaeghere: Vanaf 18 september moet elke kateigenaar zijn kat laten steriliseren.
Wat doet de gemeente om het probleem van de zwerfkatten op te lossen?
Karlos Callens: Ofwel worden katten afgeleverd aan Folyfoot, ofwel worden de katten
gesteriliseerd ofwel krijgen de katje een spuitje bij dierenarts. Als er zwerfkatten zijn, kan
dit worden gemeld op het gemeentehuis. Er wordt ook gevraagd aan bewoners om de
katten niet te voederen.
Veerle Dejaeghere: In Izegem wordt tussenkomst gegeven van € 30,00 om één kat per gezin
te laten steriliseren.
Veronique Buyck: De eigenaars zijn verplicht om hun kat zelf te laten steriliseren.
Karlos Callens: In Vlaams parlement was er lange discussie omtrent de zwerfkatten. Het is
best dat pragmatisch te werk wordt gegaan. Er dient uiteindelijk worden vermeden dat er
teveel katten aanwezig zijn op dezelfde plaats.
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