Zitting van 26 oktober 2015
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 Decorte G., raadsleden;
en Pillaert D., secretaris.

Punt 1

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 07 september 2015
Het verslag van de zitting van 07 september 2015 wordt goedgekeurd met 20 jastemmen
Christine Vandewaetere: De bestelwagens staan nog altijd in de Brugsebaan hetgeen
hinderlijk is voor de veiligheid. Is het niet mogelijk om een verkeersbord te plaatsen
waarbij het verboden is te parkeren voor bestelwagens en vrachtwagens?
Karlos Callens: Zoals eerder gemeld, heb ik contact opgenomen met de burgemeester
van Meulebeke. Ik heb voorlopig nog geen antwoord ontvangen van de burgemeester
van Meulebeke. In volgende verkeerscommissie zet ik dit punt op de agenda.

Punt 2

Goedkeuren budgetwijziging 2 2015 BP2015-2_2 van het autonoom
gemeentebedrijf Ardooie en aanpassing meerjarenplan 4 2014-2019
BP2014_2019-4 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer specifiek
artikel 243§,3 op grond waarvan de gemeenteraad het meerjarenplan van het AGB
goedkeurt;
Gelet op het decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd (het zgn.
planlastendecreet);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, betreffende de beleidsen beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2012, betreffende uitbreiding
van de toepassing van de beleids- en beheercyclus op autonome gemeentebedrijven;
Gelet op het gecoördineerd besluit van de Vlaamse Regering dd. 23 november 2012
betreffende de beleids-en beheercyclus van toepassing op AGB, APB en OV-publiek
recht;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 houdende digitale
rapportering over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het budget 2015 en het meerjarenplanning 2014-2019 goedgekeurd in zitting
van de raad van het bestuur van AGB Ardooie van 26.01.2015 en in zitting van de
gemeenteraad van 26.01.2015;
Overwegende dat een budgetwijziging 2015 vereist is 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 2015 en wijziging
meerjarenplan 2014-2019 in bijlage:
Gehoord de Burgemeester;
BESLIST: 13 ja-stemmen en 7 onthoudingen (Vandewaetere C, Demeulenaere S.,
Dejonckheere A., Goethals K., Dejaeghere V., Eeckhout K. en Godderis F.)

Art. 1: De budgetwijziging 2 2015 BP2015-2_2 van het autonoom gemeentebedrijf
Ardooie en aanpassing meerjarenplan 4 2014-2019 BP2014_2019-4 van het
autonoom gemeentebedrijf Ardooie goed te keuren, zoals gezien in bijlage.
Art. 2: Dit besluit wordt overgemaakt aan de heer provinciegouverneur ingevolge
artikel 253 §1, 2° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
wijzigingen.

Punt 3

Goedkeuren budgetwijziging van de gemeente 2 2015 BP2015-2_2 en
aanpassing meerjarenplan van de gemeente 5 2014-2019 BP2014_20195.
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 beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de goedkeuring van het budget 2015 en het meerjarenplan 2014-2019 door
de gemeenteraad van 22.12.2014;
Overwegende dat een budgetwijziging 2015 vereist is 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 2015 en wijziging
meerjarenplan 2014-2019 in bijlage:
Gehoord de toelichting door de burgemeester;
BESLIST: 13 ja-stemmen en 7 onthoudingen (Vandewaetere C, Demeulenaere S.,
Dejonckheere A., Goethals K., Dejaeghere V., Eeckhout K. en Godderis F.)

Art. 1: De budgetwijziging 2 2015 BP2015-2_2 vastgesteld overeenkomstig de
documenten in bijlage wordt goedgekeurd.
Art. 2: De aanpassing van het meerjarenplan 5 2014-2019 BP2014_2019-5
overeenkomstig de documenten 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;

Anja Dejonckheere: Wat is de stand van zaken van onteigeningsdossier verkaveling
Sprietstraat, ik bemerk immers dat de gelden weggenomen zijn?
Karlos Callens: De onteigeningsmachtiging is niet bekomen van de Vlaamse minister.
Volgens de minister is zaak niet hoogdringend en zijn er nog voldoende woonkavels.
Christine Vandewaetere: Er is vermindering van krediet voor erosiebestrijding, de
werken zijn toch gestart in Lichterveldestraat.
Kathleen Verhelle: De werken zijn gestart in Neerwielkensstraat, niet in
Lichterveldestraat.
Karlos Callens: Bepaalde dossiers zijn overgeheveld naar volgend jaar.

Punt 4

Aanpassing toelage 2015 voor het autonoom gemeentebedrijf Ardooie.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23.02.2015 betreffende toekenning toelage
aan AGB Ardooie voor het jaar 2015;
Gelet op de budgetwijziging van het AGB Ardooie goedgekeurd in de gemeenteraad
van 26.10.2015 waarbij de gemeentelijke toelage wordt verminderd naar in totaal €
155.000;
Overwegende dat de nodige gelden voorzien zijn in het gemeentebudget onder artikel
2015/GBB-CBS/0740-01/6499999/BESTUUR/CBS/430/IE-GEEN/U/;
Overwegende dat wordt voorgesteld enerzijds een werkingstoelage t.b.v. € 80.000 toe
te kennen en anderzijds een prijssubsidie t.b.v. € 75.000 toe te kennen;
Gehoord de burgemeester;
BESLIST: 20 ja-stemmen
De gemeenteraadsbeslissing van 23.02.2015 betreffende toekenning toelage aan AGB
Ardooie voor het jaar 2015 wordt ingetrokken.
De toelage voor het autonoom gemeentebedrijf Ardooie voor het jaar 2015 bestaat uit
een werkingstoelage t.b.v. € 80.000 en een prijssubsidie t.b.v. € 75.000,00.

Punt 5

Kennisname jaarrekening OCMW boekjaar 2014.
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de jaarrekening over het boekjaar 2014 van het OCMW van Ardooie, zoals
vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 1 september
2015;
Gelet op artikel 255 van de OCMW-decreet van 19 december 2008;
Overwegende dat het budgettair resultaat is vastgesteld op € 181.195,32;
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2014 van het OCMW van Ardooie
zoals goedgekeurd door de OCMW raad in zitting van 1 september 2015.
Er zijn geen opmerkingen vanwege de gemeenteraad.

Punt 6

Aktename budget kerkfabriek St.-Martinus Ardooie 2016.
Gelet op het budget 2016 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. 25 augustus 2015 van het bisdom Brugge;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat het budget 2016 van de kerkfabriek St.-Martinus Ardooie past
binnen het meerjarenplan en dat de gemeentelijke bijdrage voor 2016 is vastgesteld
op € 33.982,89;
Overwegende dat de gemeenteraad wel volgende bemerkingen formuleert:
 Het bedrag van € 11.500 voorzien voor bewaring schilderijen + renovatie stoelen
was niet voorzien in meerjarenplan.
Het bedrag van € 5.000 voor opnieuw stemmen orgel is een heel hoog
ramingsbedrag.
De gemeente vraagt dat de kerkfabriek zorgvuldig omspringt met
gemeenschapsgelden en is van oordeel dat renovatie van stoelen beter zou worden
betaald met investeringsmiddelen (waar ook middelen binnen de kerkfabriek voor
handen zijn).
 In de beleidsnota staat vermeld dat gedurende de werken het tapijt kan beschadigd
zijn en dan tapijtvernieuwing vereist is. Dit is echter verantwoordelijkheid van
aannemer en het is dus niet vereist hiervoor gelden te voorzien.
Neemt akte van het budget 2016 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 7

Aktename budget kerkfabriek St.-Martinus Koolskamp 2016.
Gelet op het budget 2016 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.25 augustus 2015 van het bisdom Brugge;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat het budget 2016 van de kerkfabriek St. Martinus Koolskamp past
binnen het meerjarenplan en dat de gemeentelijke bijdrage € 22.327,30 bedraagt;
Neemt akte van het budget 2016 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.

Punt 8

Aktename budget kerkfabriek St.Antonius Meulebeke 2016.
Gelet op het budget 2016 voor de kerkfabriek St. Antonius Meulebeke 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 artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek St. Antonius Meulebeke 2016 past
binnen het meerjarenplan en dat de totale gemeentelijke bijdrage € 41.164,96
bedraagt (bijdrage voor Ardooie is € 10.291,94);
Neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabriek St.Antonius te Meulebeke zoals
vastgelegd in bijlage.
Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan het gemeentebestuur Meulebeke.

Christine Vandewaetere: Klopt het dat de tarieven van ’t Zonneke worden verlaagd van
€ 70,00 naar € 60,00/zaal?
Karlos Callens: De aanpassing van het huishoudelijk reglement wordt in de volgende
gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
Kimara Goethals: Door de omleiding (werken Stationsstraat) ontstaan er gevaarlijke
situaties op bepaalde punten. Is het niet mogelijk om voorrangsborden te plaatsen of
snelheidsbeperking in te voeren?
Karlos Callens: Algemeen kan worden gezegd dat de omleiding zeer vlot verloopt.
Vraag of het wenselijk is om voorrangsborden te plaatsen. De gemeente heeft LED-

bord “U rijdt te snel” aangekocht hetgeen meer kan worden ingezet dan de borden van
de politiezone.
Steven Demeulenaere: Ik heb gelezen dat bouwvergunning is aangevraagd voor
plaatsen berm in Hogeschuurstraat tegen wateroverlast. Wat is de stand van zaken
i.v.m. waterproblematiek?
Karlos Callens: Drie bufferbekkens zijn aangeduid. De eigenaars worden gecontacteerd
of ze bereid zijn in der minne hun gronden te verkopen.
Filip Godderis: In de gemeenteraad van 1 september 2014 hebt u verklaard dat de
plannen voor de erosiebestrijding in de Lichterveldstraat in december worden
ingediend, nu één jaar later is dit nog niet gebeurd. Als de plannen dit jaar in december
worden ingediend, betekent dit pas uitvoering in 2017.
Kathleen Verhelle: Probleem is dat er discussie was met eigenaars voor verwerving
gronden.
Karlos Callens: Die procedures duren zeer lang. De landbouwer was eerst akkoord en
later weer niet akkoord wat voor serieuze vertraging zorgde.
Filip Godderis: Gaat onteigening niet sneller?
Karlos Callens: Onteigening gaat zeker niet snel. In dit dossier was het probleem dat er
eerst wel een akkoord was.
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