Zitting van 27 november 2017
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 M.-Cl., raadsleden;
en Pillaert D., secretaris.

Punt 1

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 30 oktober 2017
Het verslag van de zitting van 30 oktober 2017 wordt goedgekeurd met 20 ja-stemmen
en 1 onthouding (Anja Dejonckheere)

Veronique Buyck vervoegt de zitting.

Punt 2

Vaststellen van de politiedotatie aan de politiezone Tielt voor het jaar
2018
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde
lid en artikel 71, eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels
inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van
een meergemeentepolitiezone;
Overwegende dat bij de verdeling van de dotaties in het politiecollege rekening werd
gehouden met de verdeelsleutel zoals bepaald in het koninklijk besluit van 16
november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van
de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone;
Overwegende dat de toelage wordt opgesplitst in exploitatietoelage (€ 625.059,00) en
investeringstoelage (€ 105.660,00);
BESLIST: 21 ja-stemmen
De politiedotatie t.b.v. van € 730.719,00 voor de gemeente Ardooie zoals voorzien in
de ontwerp politiebegroting 2018 voor de politiezone Tielt – Wingene – Ardooie –
Lichtervelde – Pittem - Ruiselede wordt goedgekeurd.
Het bedrag van € 730.719,00 waarvan € 625.059,00 exploitatietoelage en € 105.660,00
investeringstoelage zal worden voorzien in het gemeentelijk budget 2018.
Deze beslissing wordt opgestuurd naar de Gouverneur van West-Vlaanderen en de
politiezone.
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Punt 3

Goedkeuren gemeentebelasting: Opcentiemen op de onroerende
voorheffing dj. 2018
Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 15
juli 2005;
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en
gewijzigde financiering van de provincies;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit de basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf
het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen;
Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid, van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit de gemeenten verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen
dientengevolge aan te passen: “Voor iedere gemeente van het Vlaamse Gewest mag
het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijk
opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten
opzichte van het vorige aanslagjaar”;
Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden
als voor het aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017
moet delen door 1,588;
Na beraadslaging,
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Voor het aanslagjaar 2018 worden ten bate van de gemeente 598 (vijfhonderd
achtennegentig) opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.
Art. 2 : De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen
van de Vlaamse Belastingdienst.
Art. 3: Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Punt 4

Goedkeuren aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
dj. 2018 (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;
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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. 464 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 2018 een aanvullende belasting gevestigd ten
laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van
dit aanslagjaar.
Art.2: De belasting wordt vastgesteld op 6% van de overeenkomstig artikel 466 van het
Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde
aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de
belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande
jaar, dus in 2017.
Art. 3: 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. 4: Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.

Punt 5

Goedkeuren aanpassing gemeenteraadsbeslissing dd. 27.05.2017
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 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;
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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;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 24.11.2014 en 27.05.2017 houdende
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;
Gehoord de Burgemeester ;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 29.04.2013 (aangepast bij
raadsbeslissing van 24.11.2014 en 27.05.2017) 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
en voor de Kids-ID.
Voor aflevering van een duplicaat van de elektronische identiteitskaart
(normale procedure) dient de aanvrager € 16,00 te betalen. Voor aflevering van
een duplicaat van de verblijfsvergunning voor vreemdelingen (normale
procedure) dient de aanvrager € 20,00 te betalen. Voor aflevering van een
duplicaat van een Kids-ID dient door de aanvrager € 7,00 worden betaald.
De aanvrager dient zelf de aanvraagkosten te betalen bij de dringende
aanvragen van een identiteitsdocument, de zogenaamde spoedprocedure
waarbij de kosten
€ 130,00 zijn voor de extreme spoedprocedure, € 84,00 voor de gewone
spoedprocedure en € 96,00 voor de spoedprocedure met gecentraliseerde
levering bij FOD Binnenlandse Zaken in Brussel.
Art. 2: Dit reglement gaat in vanaf 01.01.2018.
Art. 3 : Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden

Punt 6

Goedkeuren retributiereglement lentebeurs
Gelet op het gemeentedecreet inz. art. 42 en 43;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende vestiging, invordering en
geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van
28 mei 2010 en 17 februari 2012;
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Overwegende dat de gemeente in samenwerking met de middenstandsraad een
lentebeurs zal organiseren in 2018 en dat een billijke vergoeding wordt gevraagd per
stand;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art.1: Een retributie wordt gevestigd ten laste van elke deelnemer die een
standplaats inneemt tijdens de lentebeurs.
Art.2: De retributie is verschuldigd zodra de standplaats wordt aangevraagd.
Art.3: De retributie bedraagt: € 12,50/m² excl. BTW.
Art.4: Bij niet-tijdige betaling behoudt het bestuur het recht om de plaats aan een
andere aanvrager te geven.
Art.5: Bij niet-betaling van de deelnemersbijdrage mag geen standplaats worden
ingenomen.
Art.6: De reeds gestorte deelnemersbijdrage is niet terugvorderbaar.
Art.7: Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk
ingevorderd worden voor wat betreft het betwiste deel. Voor de invordering
van het niet-betwiste deel kan, naast de burgerlijke procedure, ook toepassing
gemaakt worden van het dwangbevel, in toepassing van artikel 94 van het
Gemeentedecreet.
Art.8: Een kopie van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de
provinciegouverneur.

Punt 7

Goedkeuring van agendapunten, voorstel tot herstructurerings-operatie
van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel
FIGGA in GASELWEST, Statutenwijziging en vaststelling mandaat
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van
18 december 2017.
CONTEXT EN MOTIVERING

De gemeente/stad neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deel aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij
voor Gas en Elektriciteit van het Westen.
De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 18 september 2017 opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest
die op 18 december 2017 plaats heeft in het Eandis-gebouw, President Kennedypark 12
te 8500 Kortrijk.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting
van 8 september 2017 werd aan de gemeente/stad overgemaakt. Er wordt eveneens
verwezen naar het dossier dat de dienstverlenende vereniging Figga aan de
gemeente/stad heeft overgemaakt in het kader van haar algemene vergadering die zij
op 18 december e.k. organiseert.
INKANTELING VAN DEEL FIGGA IN GASELWEST – SPLITSING DOOR OVERNEMING
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De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Figga, van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest en van de nieuw opgerichte vennootschap
Zefier cvba hebben te kennen gegeven te willen overgaan tot een algehele splitsing van
de activa en passiva van Figga waarbij Gaselwest en Zefier elk een gedeelte van de
activiteiten van Figga overnemen.
Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige
Vlaamse financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze
verenigingen beter te laten aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en
de Vlaamse intergemeentelijke structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat
de productiebelangen in ondernemingen actief in milieuvriendelijke energieopwekking,
aangehouden door Figga en de andere financieringsverenigingen, afgesplitst worden
naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de transportnetbeheerders ingekanteld worden
in Gaselwest, wat Figga betreft, en in de andere zuster-distributienetbeheerders
(DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen betreft.
De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de
Strategische participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de
distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest. Samen met deze activa nemen de
distributienetbeheerders eveneens de eventuele betrokken leningen over.
Ook de bestaande leningen van Figga die in opdracht van de gemeenten/steden zijn
aangegaan vóór 1 januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de
distributienetbeheerder (Ae en Ag) en van het realiseren van investeringen van
gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij Gaselwest, samen met de zogeheten
“gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv.
Gaselwest verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij
Figga partij is en die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden.
Binnen Gaselwest worden voor de groep van de Vlaamse gemeenten afzonderlijke
rekeningsectoren met individuele rekeningstaten gecreëerd teneinde het afzonderlijke
beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen mogelijk te
maken. Zo blijven de bestaande rechten en plichten van de deelnemers ook na de
splitsing gerespecteerd. Er wordt voorzien in een voorkeurrecht bij toekomstige
kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing
ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking hebben.
Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen Gaselwest en
Zefier in overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat
van de deelnemingen die ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe
aandelen wordt toegelicht en verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder
verslag van de raad van bestuur en is gebaseerd op de rechten van de deelnemers op de
Strategische participaties die voor rekening van de deelnemers gefinancierd werden.
STATUTENWIJZIGINGEN
Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor
zorgen dat de bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw
verkregen vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden.
De voornaamste statutenwijzigingen zijn :
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-

de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer
van Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren
ervan, en bijkomend: het verzorgen en opvolgen van financieringen die door de
voormalige financieringsvereniging Figga vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de
deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen
distributienetbeheer Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien
zijn in hun budget, het beheer van de Gouden aandelen (Telenet) en de daaraan
verbonden rechten;

-

de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische
participaties, de rekeningsectoren en de gouden aandelen;

-

de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas;

-

de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie
van aandelen Ate per gemeente/stad;

-

het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van
Strategische participaties;

-

de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die
vanuit de financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de
gemeenten/steden verleend om voormelde financiële lasten, beheerskosten en
tekorten te laten verrekenen op de aan de gemeente/stad toekomende dividenden;

-

een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen;

-

een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene
vergadering in het kader van beslissingen die verband houden met het
distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin dat de deelnemers nooit
meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie van hun
aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking tot de
nieuw ingebrachte vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie van de
aandelen Apt en Apg;

-

de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren;

-

de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate
overeenkomstig de participaties binnen de verschillende soorten aandelen;

-

bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een
deelnemer worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische
participaties en de overgenomen financieringen de bestaande statutaire bepalingen
van de financieringsvereniging overgenomen.

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001 dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan
de agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan
de voorgestelde splitsing door overneming en aan de voorgestelde statutenwijzigingen.
De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1.

zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest d.d. 18 december 2017:
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1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van deel Figga in Gaselwest
1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot
herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en
inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest.
1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter
beschikking zijn gesteld van de deelnemers van de te splitsen
dienstverlenende vereniging Figga, de overnemende opdrachthoudende
vereniging Gaselwest en de overnemende coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name:
a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het
Wetboek van vennootschappen door de raden van bestuur van de te
splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende
opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
b. de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het
splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van
vennootschappen;
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel
overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op
de zetel van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel,
voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de
artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en
kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die
zich hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van
de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de
datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene
vergadering die tot de splitsing besluit.
1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende
voorwaarden en tijdsbepaling.
1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel
opgenomen opschortende voorwaarden of de afstand van deze
opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de
splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante
opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de
opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
a.
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vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als de
verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Figga:
(i)
deels aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met
zetel te President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk;
(ii)
deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2,
1000 Brussel;
b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de
overdracht ten gevolge van de splitsing;
d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele
gedeelte van het kapitaal ingevolge splitsing en bijgevolg van
aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in
overeenstemming te brengen met de verhoging van het vaste
gedeelte van het kapitaal;
e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van
vennootschappen, wijziging van het doel door toevoeging van
volgende activiteiten:
(i)
het beheer, verwerven en of financieren van strategische
participaties in Publigas en Publi-T,
(ii)
het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die
door de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018
zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de
verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging
en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun
budget en
(iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding,
en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de
raad van bestuur en van het verslag van de commissaris met
betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in
het kader van artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;
f.

Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 32 en 37bis van de statuten ten einde onder meer
de werking van de vereniging in overeenstemming te brengen met
de ingevolge de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit
conform het ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij de agenda.

1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers
voor de subactiviteit Strategische participaties alsook het verzorgen en
opvolgen van andere financieringen die door de voormalige
financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de
deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen
Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in
hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de
daaraan verbonden rechten.
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1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de
ondernemingen waarvan participaties overgedragen worden aan de
vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de
ondernemingen Publi-T en Publigas.
1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of
transacties nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet
beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de
raad van bestuur.
1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen
van de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming
omtrent de splitsing en statutenwijziging, met inzonderheid
machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van
subdelegatie voor de punten g., h. en i., om:
a.

van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in
agendapunt 1.4. afstand te doen, voor zover bedongen in het
voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het
splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van deze
opschortende voorwaarden;

b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden
die gelden ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder
agendapunt 1.4., vast te stellen;
c.

het overgedragen vermogen verder te beschrijven
overeenkomstig de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel;

d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te
stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van
de activa en passiva van de te splitsen vereniging en de
overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend
volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het
bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale
controle van de cijfers per 31 december 2017;
e.

op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door
de raad van bestuur, de nieuwe aandelen in de vereniging te
verdelen over de deelnemers van de te splitsen vereniging,
berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel
en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te
schrijven in het register van deelnemers;

f.

het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de
splitsing in boekhoudkundige continuïteit per 1 januari 2018 vast
te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen;

g.

het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris
en bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen
vereniging en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de
overnemende vereniging, authentiek vast te stellen;
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h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en
alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
i.

alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie
van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering
en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de
te volgen strategie voor het boekjaar 2018 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2018.
3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake
bestellingen van Gaselwest aan Eandis System Operator cvba.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
Art. 2.

zijn goedkeuring te hechten aan:
a)

b)
c)

het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest van een deel van de dienstverlenende vereniging
Figga, waarbij op 1 januari 2018 alle betrokken activa en passiva en alle
rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen worden aan
Gaselwest, mits toekenning aan de Vlaamse deelnemende gemeenten van
Gaselwest van aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T, aandelen
Apg voor de deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de
deelneming in de ‘Gouden aandelen’ van Telenet Group Holding nv, zonder
aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort,
de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van
Strategische participaties bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest, onder de opschortende voorwaarden van de
verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van Figga;

Art. 3.

de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest op 18 december 2017, op te dragen zijn/haar stemgedrag
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;

Art. 4.

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat,
(in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
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Punt 8

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 18
december 2017
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband FIGGA;
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 15
september 2017 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene
vergadering van Figga van 18 december 2017;
Gelet op artikel 44 van het decreet van 06.07.2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking waarin 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 volgende boekjaar te
bespreken.
Gelet op de bespreking ter zitting van de agenda en bijhorende stukken;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de buitengewone algemene
vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de
algemene vergadering bepaalt;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn
goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de
dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering.
Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de zitting van
de buitengewone algemene vergadering van Figga van 18 december 2017 op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de
buitengewone algemene vergadering van Figga van 18 december 2017,
waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren.
Art. 3: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: Figga,
p/a INTERMIXT, Ravensteingalerij 4b2, 1000 Brussel.

Punt 9

Goedkeuring van de kapitaalverhoging in het kader van het voorstel tot
splitsing van FIGGA door overneming door Gaselwest en Zefier.
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband FIGGA;
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen in te tekenen op een
kapitaalverhogingen van FIGGA per aangetekend schrijven van 16/10/2017;
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Gelet op het voorstel van incorporatie van reserves;
Gelet op het voorstel van liquidatie van de rekening courant;
Overwegende dat de Raad van Bestuur van FIGGA op 11 oktober 2017 heeft besloten
over te gaan tot een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de
gemeenten verworven financieel vaste activa;
Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de
gemeenten aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding
te kunnen opvolgen;
Overwegende dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging de overtollige reserves
uitgekeerd zullen worden bij wijze van tussentijds dividend;
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Haar goedkeuring te hechten aan het voorstel van kapitaalverhoging,
incorporatie van reserves, aanwending en storting van de rekening courant en
de storting van de overtollige reserves bij wijze van tussentijds dividend.
In te tekenen op 5.273 aandelen FA voor een nominaal bedrag van € 131.825,00.
Voorgaande te volstorten door incorporatie van reserves voor een bedrag van €
131.825,00.
Figga te verzoeken het saldo van de rekening courant voor een bedrag van €
17,65 te storten voor 18/12 op rekening van FIGGA;
Haar goedkeuring te hechten aan de cash uitkering van reserves door FIGGA
voor 31/12 voor een totaal bedrag van 5.087.931,67 euro, het aandeel van de
gemeente hierin bedraagt € 138.860,14.
Art. 2: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan:

Punt 10

-

Figga, p/a INTERMIXT Ravensteingalerij 4 b 2 , 1000 Brussel.

-

de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden.

Princiepsbeslissing verlenging opdrachthoudende vereniging IVIO.
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente vennoot is van de opdrachthoudende vereniging IVIO;
Overwegende dat de duurtijd van de intergemeentelijke vereniging IVIO verstrijkt op
31.12.2018 zodat een beslissing dient worden genomen door de gemeentevennoten
omtrent het al dan niet verlengen van de opdrachthoudende vereniging IVIO;
Gelet op artikel. 36 van het decreet het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking dat het volgende bepaalt:
“Indien de duur van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging verstrijkt in
de loop van het jaar waarin de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de
gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de verlenging pas beslist in het
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daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door de eerste
algemene vergadering in de loop van dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd
verlengd”;
Overwegende dat omwille van de continuïteit van openbare dienst de werking dient
gegarandeerd te blijven na 01.01.2019 en dat er een voorafgaand gesprek is geweest
met de Vlaamse administratie (ABB - Agentschap Binnenlands Bestuur) die akkoord
was dat na 01.01.2019 verder samengewerkt wordt met private partner Ecowest tot
dat de aanbesteding is afgerond.
Gelet op de verkenningsnota betreffende de verlenging van IVIO die bij alle
gemeentevennoten is toegelicht;
Overwegende dat een informatievergadering is gehouden voor alle
gemeentevennoten op 28 juni 2017 waarop aanvullende informatie is verstrekt;
Overwegende dat ingevolge bepalingen van het gemeentedecreet en het decreet
intergemeentelijke samenwerking voor IVIO volgende timing van toepassing is:
Pas op de laatste algemene vergadering die de eindduur van een intergemeentelijke
vereniging voorafgaat kan formeel beslist worden over het al dan niet verlengen. Voor
IVIO is dit de buitengewone algemene vergadering van december 2018, maar tijdens
het jaar van de verkiezing (2018) mag niet over de verlenging worden beslist, zodat de
duur van IVIO wettelijk verlengd wordt tot aan de eerste algemene vergadering waarin
de leden van de nieuw samengestelde gemeenteraad (2019) zijn aangeduid. Dit zal dan
in de loop van maart-juni moeten gebeuren, aangezien eerst nog de oude algemene
vergadering moet samenkomen voor goedkeuring van de rekening 2018 (eerste
kwartaal 2018).
Overwegende dat bijgevolg pas in 2019 de definitieve beslissing kan worden genomen,
maar dat voorafgaand zeker de nodige voorbereidingen dienen worden getroffen, zo
onder andere opmaak lastenboek en prijsvraag, enz….;
Overwegende dat niettegenstaande de gemeenteraad pas na 01.01.2019 kan beslissen
over de verlenging van IVIO, het noodzakelijk is dat de nodige voorbereidingen worden
getroffen en dat toch een zeker (weliswaar juridisch niet bindend) engagement wordt
gevraagd van de besturen teneinde de nodige voorbereidingen kunnen worden
genomen (o.m. opmaak van een lastenboek);
Overwegende dat IVIO de laatste jaren goede resultaten heeft behaald waarbij de
gemeentelijke bijdragen zelfs sterk zijn verminderd t.o.v. de eerste jaren van de
legislatuur;
Overwegende dat de algemene bevindingen betreffende de werking van de
opdrachthoudende vereniging IVIO positief zijn;
Overwegende dat IVIO qua grootte ideaal is als intergemeentelijke afvalvereniging
waarbij door deze schaalgrootte de overheadkosten beperkt kunnen worden
gehouden;
Overwegende dat IVIO geen lange termijn schulden heeft, er beperkte risico’s zijn
(geen verbrandingsoven) en IVIO een relatief beperkt aantal personeelsleden in dienst
heeft (die bovendien bijna allen contractueel zijn);
Gelet op de financiële prognose voor de komende legislatuur;
BESLIST: 21 ja-stemmen
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In principe akkoord te gaan dat de opdrachthoudende vereniging IVIO na 31.12.2018
wordt verlengd voor een termijn van 18 jaar en dat hiervoor voorbereidende
handelingen worden genomen, namelijk
➢ Opmaak lastenboek en uitschrijven overheidsopdracht waarbij diverse opties
worden vermeld
➢ Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan IVIO, Lodewijk de Raetlaan 12,
8870 Izegem

Punt 11

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergadering van I.V.I.O. op 11
december 2017.
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 opgestelde
begroting op de agenda van deze vergadering staat vermeld;
Gelet op het schrijven van I.V.I.O. van 24 oktober 2017 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van 11 december 2017 om 18.00 uur, met
volgende agenda:
1. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders
2. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie in 2018
3. Goedkeuring begroting 2018
4. 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 11
december 2017, zijnde:
1.

Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders

2. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in
2018
3.

Goedkeuring begroting 2018

4.

Varia

Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de
buitengewone algemene vergadering van 11 december 2017 zal zijn
stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van 11 december 2017 goedkeuren.
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Art.3: Deze beslissing over te maken aan I.V.I.O. Lodewijk de Raetlaan 12, 8870
Izegem.

Punt 12

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergadering van WVI op 21 december
2017
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 20
oktober 2017 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van W.V.I.
van 21 december 2017 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 20 oktober 2017 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017 om 18u30, met alle
bijhorende stukken en met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2017
2. Begroting 2018
3. Deelname WVI in DVV Westhoek
4. Deelname WVI in DVV MidWest
5. Benoeming nieuwe bestuurders aandelen A: Marc Vanlerberghe (Izegem) en
Mathijs Goderis (Brugge).
6. Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A) Marc Vanlerberghe
(Izegem) regionaal comité Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis (Brugge), Krista
Claeys (Oostende) en Kristof Devos (Middelkerke) regionaal comité OostendeBrugge
7. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling
jaarbezoldiging.
8. 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 21 december 2017 met volgende agenda :
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2017
Begroting 2018
Deelname WVI in DVV Westhoek
Deelname WVI in DVV MidWest
Benoeming nieuwe bestuurders aandelen A: Marc Vanlerberghe (Izegem)
en Mathijs Goderis (Brugge).
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6. Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A) Marc
Vanlerberghe (Izegem) regionaal comité Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis
(Brugge), Krista Claeys (Oostende) en Kristof Devos (Middelkerke) regionaal
comité Oostende-Brugge
7. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling
jaarbezoldiging.
8. Mededelingen
Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de
buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017 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 21 december 2017 goedkeuren.
Art.3: Deze beslissing over te maken aan W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge

Punt 13

Goedkeuren statuten, bestuursplan, motivatienota en
ondernemingsplan dienstverlenende vereniging MidWest
Aanleiding en toelichting
Onder impuls van het Midwestoverleg en andere regionale partners, is de
samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen sinds de oprichting van de
Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest (2012), sterk toegenomen. De besturen
uit de regio Midden-West-Vlaanderen zijn samen met WVI partners in deze ILV
Associatie Midwest.
Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen
structureel te ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van
intergemeentelijk personeel, delen van expertise, voeren van regionale projecten en
gezamenlijke aankopen. Uit de gevoerde samenwerking blijkt dat de regio nood heeft
aan een structuur met rechtspersoonlijkheid.
Bevoegdheid en juridische grond
-

het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001;

-

het gemeentedecreet;

-

het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.

Feiten, context en argumentatie
Op 21.12.2015 heeft de gemeenteraad de nota ‘samen sterke besturen maken’
goedgekeurd. Hierbij werd een traject goedgekeurd waarbij de intergemeentelijke
samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen wordt gestructureerd en versterkt
in functie van de deelnemende besturen. Het bestuur engageert zich hierbij om actief
de verdere werking mee vorm te geven.
In navolging hiervan werd het overlegorgaan Midwest (conform art.25 van het decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS)), opgericht. Dit overlegorgaan
kwam bijeen op 29 november 2016, 31 januari 2017, 21 februari 2017, 28 maart 2017,
30 mei 2017, 27 juni 2017 en 26 september 2017.
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Tijdens de bijeenkomsten van het overlegorgaan werd consensus gevonden over een
aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten voor de DVV Midwest, werden
goedgekeurd door het college in zitting van dag/maand/jaar.
Het overlegorgaan Midwest keurde in zitting van 26 september 2017 het voorstel van
-

grondige motiveringsnota,

-

bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de
daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de
bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging,

-

een ondernemingsplan voor een periode van 8 jaar,

-

en een ontwerp van statuten

goed.
Op 6 juli 2017 was er in het stadhuis van Roeselare een overleg met dhr. Walter Aerts
en dhr. Bart Wouters van het Vlaamse Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), in
aanwezigheid van de burgemeesters van Roeselare, dhr. Kris Declercq, Izegem, dhr.
Bert Maertens en Kortemark, dhr. Toon Vancoillie, de algemeen directeur van de
West-Vlaamse Intercommunale (WVI), dhr. Geert Sanders, en de coördinatoren van
het Westhoekoverleg, dhr. Dieter Hoet en het Midwestoverleg, Mevr. Saskia Verriest.
Op dit overleg werd opvolging gegeven aan de opmerkingen van ABB m.b.t. de
ontwerp statuten en het ontwerp bestuursplan. De documenten werden na
aanpassing terug overgemaakt aan ABB waarop het positieve advies volgde in het
schrijven (e-mail) van dhr. Bruno Vanmarcke dd. 11 augustus 2017.
Het goedkeuren van de motiveringsnota (bijlage 1), het bestuursplan (bijlage 2), het
ondernemingsplan (bijlage 3) en de ontwerpstatuten (bijlage 4) houdt de oprichting
van een nieuwe dienstverlenende vereniging ‘Midwest’ in conform afdeling 3 van het
DIS voor de betrokken gemeenten en de WVI.
Op 25 oktober 2017 werd een regionale infosessie georganiseerd in het streekhuis.
Hierbij werden het afgelegde traject van intergemeentelijke samenwerking tot op
heden, de doelstellingen van de toekomstige dienstverlenende vereniging en de
opgestelde documenten, toegelicht.
Verwijzingsdocumenten
-

Motiveringsnota dienstverlenende vereniging Midwest;

-

Bestuursplan dienstverlenende vereniging Midwest;

-

Ondernemingsplan dienstverlenende vereniging Midwest;

-

Ontwerp statuten dienstverlenende vereniging Midwest ;

-

Presentatie dienstverlenende vereniging Midwest.

BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan de motiveringsnota in oprichting van de
dienstverlenende vereniging Midwest zoals vervat in bijlage 1.
Art. 2: Goedkeuring te verlenen aan het bestuursplan in oprichting van
dienstverlenende vereniging Midwest zoals vervat in bijlage 2.
Art. 3: Goedkeuring te verlenen aan het ondernemingsplan in oprichting van
dienstverlenende vereniging Midwest zoals vervat in bijlage 3.
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Art. 4: Goedkeuring te verlenen aan de ontwerp statuten in oprichting van
dienstverlenende vereniging Midwest zoals vervat in bijlage 4.
Art. 5: Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot oprichting van de
dienstverlenende vereniging ‘Midwest’.
Art. 6: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Midwestoverleg, Spanjestraat
141, 8800 Roeselare.

Punt 14

Goedkeuren organiseren wijk-werken via dienstverlenende vereniging
(DVV) Midwest.
Aanleiding en toelichting
Onder impuls van het Midwestoverleg en andere regionale partners, is de
samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen sinds de oprichting van de
Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest (2012), sterk toegenomen. De besturen
uit de regio Midden-West-Vlaanderen zijn samen met WVI partners in deze ILV
Associatie Midwest.
Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen
structureel te ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van
intergemeentelijk personeel, delen van expertise, voeren van regionale projecten en
gezamenlijke aankopen.
Het organiseren van wijk-werken via intergemeentelijke samenwerking biedt een
opportuniteit voor de besturen.
Bevoegdheid en juridische grond
- het gemeentedecreet;
- het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001;
- Voorontwerp van decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het
kader van de zesde staatshervorming d.d. 28 april 2017;
- Decreet betreffende wijk-werken, dd. 5 juli 2017;
- Ontwerp uitvoeringsbesluit wijk-werken, dd. 7 juli 2017.
Feiten, context en argumentatie
Het Vlaams Parlement heeft het decreet rond wijk-werken gestemd in plenaire zitting.
Wijk-werken vervangt de wetgeving rond PWA (Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap). Dit in navolging van de zesde staatshervorming. Wijkwerken wordt van kracht op 1 januari 2018.
Vlaanderen zal het wijk-werken organiseren als een werkervaringstraject van
maximum 1 jaar dat generieke competenties aanleert bij mensen die minder makkelijk
toegang hebben tot de arbeidsmarkt. De doelgroep zijn mensen met een afstand tot
de reguliere arbeidsmarkt waarbij toeleiding mogelijk is via de VDAB.
De Vlaamse Regering streeft naar een schaalgrootte van minimum 60.000 inwoners. In
de regio Midden-West-Vlaanderen bestaat er momenteel een goed uitgebouwde
PWA-werking, die bijna gebiedsdekkend is. Het organiseren van wijk-werken op
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regionale schaal werd diverse keren besproken op de cluster Midwest-welzijn, de
intervisiegroep Midwest-welzijn en het Midwestoverleg.
Aangezien zowel de gebruikers (waaronder de lokale besturen), alsook de PWAmedewerkers gebaat zijn met een instap in het nieuwe systeem wijk-werken ,
verklaarde het college van burgemeester en schepenen zich in zitting van 12.09.2017
akkoord met het regionaal organiseren van wijk-werken via de dienstverlenende
vereniging Midwest.
De 16 besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen hebben zich via de
collegebeslissing principieel akkoord verklaard met deze intergemeentelijke
samenwerking. Op basis van het inwonersaantal betekent dit dat de regio Midwest kan
rekenen op 4 VTE die vanuit de VDAB ter beschikking gesteld zullen worden. Deze
mensen kunnen lokaal worden ingezet.
Per cheque wordt een vaste gebruikersprijs voorzien. Hierbij wordt rekening gehouden
met de overheadkost voor de organisator (vb. werkingskosten, personeelskosten)
waarbij ook beroep kan gedaan worden op expertise om de wijkwerkers te begeleiden.
Na bespreking op het Midwestoverleg wordt geopteerd om de prijs van de cheque vast
te leggen op € 5,95 en deze prijszetting en werking na 1 jaar te evalueren.
Verwijzingsdocumenten
Niet van toepassing
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: De gemeenteraad keurt de regionale samenwerking om wijk-werken te
organiseren goed.
Art. 2: De gemeenteraad keurt de aanstelling van de dienstverlenende vereniging
Midwest als organisator voor het wijk-werken, goed.
Art. 3: De gemeenteraad gaat akkoord met de vaste prijs van € 5,95/cheque. Deze
prijszetting en werking wordt na één jaar geëvalueerd.
Art. 4: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Midwestoverleg, Spanjestraat
141, 8800 Roeselare.

Punt 15

Goedkeuren aanpak samenwerkingsverbanden in regio Midden-WestVlaanderen.
Aanleiding en toelichting
Onder impuls van het Midwestoverleg en andere regionale partners, is de
samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen sinds de oprichting van de
Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest (2012), sterk toegenomen. De besturen
uit de regio Midden-West-Vlaanderen zijn samen met WVI partners in deze ILV
Associatie Midwest.
Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen structureel te
ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van intergemeentelijk personeel,
delen van expertise, voeren van regionale projecten en gezamenlijke aankopen. Uit de gevoerde
samenwerking blijkt dat de regio nood heeft aan een structuur met rechtspersoonlijkheid.
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Daarnaast is het een ambitie van de besturen om de vele samenwerkingsverbanden die er zijn
in de regio aan te pakken.

Bevoegdheid en juridische grond
-

het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001;

-

het gemeentedecreet;

-

het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.

Feiten, context en argumentatie
Op 21.12.2005 heeft de gemeenteraad de nota ‘samen sterke besturen maken’
goedgekeurd. Hierbij werd een traject goedgekeurd waarbij de intergemeentelijke
samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen wordt gestructureerd en versterkt
in functie van de deelnemende besturen. Het bestuur engageert zich hierbij om actief
de verdere werking mee vorm te geven.
In navolging hiervan werd de oprichting van de dienstverlenende vereniging (DVV)
Midwest goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27.11.2017.
In 2010 liet het Midwestoverleg door F. De Rynck een studie uitvoeren naar
schaalveranderingen in de regio. De vele samenwerkingsverbanden die er zijn, werden
hierin opgelijst. Deze lijst werd de voorbije maanden door de respectievelijke
thematische clusters Midwest, verder gescreend. Dit leidt tot een overzichtsdocument
en een samenvattende nota waarin de voor de gemeenten relevante
samenwerkingsverbanden zijn opgenomen. Voor elk samenwerkingsverband is een
voorstel van aanpak voorgelegd.
Verwijzingsdocumenten
- nota samenwerkingsverbanden in regio Midwest
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan de nota ‘overzicht samenwerkingsverbanden
regio Midden-West-Vlaanderen’ en de voorgestelde aanpak, zoals vervat in
bijlage 1.
Art. 2: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Midwestoverleg, Spanjestraat
141, 8800 Roeselare.

Punt 16

Goedkeuren toelage aan school De Tassche voor kinderopvang
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 mei 2016 waarbij een toelage t.b.v.
€ 7.642,50 is toegekend voor voor-en naschoolse opvang aan de vrije basisschool De
Tassche voor het kalenderjaar 2016;
Overwegende dat de gemeente bereid is om een toelage te verstrekken voor
kalenderjaar 2017 die volstaat om (aangevuld met de ontvangsten) de voor-en
naschoolse kinderopvang in de school De Tassche te organiseren;
Gelet op de berekening van de toelage waarbij het bedrag van € 10.000 wordt
verminderd met de helft van de ontvangsten van vorig kalenderjaar;
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Overwegende dat woensdagnamiddag geen toezicht wordt gehouden zodat de initiële
toelage wordt verlaagd naar € 8.000;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Een toelage t.b.v. € 5.712,50 te verlenen voor buitenschoolse kinderopvang in de vrije
basisschool De Tassche voor het kalenderjaar 2017.

Punt 17

Gemeentelijk aanvullend reglement inzake invoering parkeerverbod te
Ardooie, Berlingmolenstraat
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;
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 beurtelings parkeren de nodige verkeershinder met zich meebrengt;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Er wordt een parkeerverbod ingevoerd langsheen de Berlingmolenstraat tussen
het kruispunt met de Stationsstraat tot vóór huisnummer 64 en dit aan de kant
van de even nummers.
Art. 2: Dit zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door middel van het
bord E1 aangevuld enerzijds met het bord ‘begin van de reglementering’ en
anderzijds met het bord ‘einde van de reglementering’.
Art. 3: Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Anja Dejonckheere: Wanneer komt politiereglement in voege?
Karlos Callens: Als vaste verkeersborden zijn aangekocht.
Steven Demeulenaere: Kan worden gezien of er parkeerverbod kan worden ingevoerd
in Oude Lichterveldestraat, eerste deel vanaf Stationsstraat?
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Karlos Callens: Situatie is wel verbeterd sedert aanleg parking Den Yzer. Dit kan worden
bekeken.
Steven Demeulenaere: Kan de blauwe zone in Brugstraat niet worden afgeschaft gezien
dit volgens mobiliteitsplan niet meer is voorzien en er is ook geen handhaving.
Karlos Callens: Toch voorzichtig zijn met wijzigingen van blauwe zone. De
gemeenteraad dient nog te beslissen, ik ben alleszins geen voorstander om boetes uit
te delen.
Steven Demeulenaere: Daarom voorstel om de blauwe zone af te schaffen

Anja Dejonckheere: Welke werken dienen nog worden uitgevoerd aan Roobeek achter
Watervalstraat?
Krist Soenens: Al de werken zijn uitgevoerd, de pomp is geactiveerd. Er zijn enkel de
terugkerende onderhoudswerken aan de beek door de provincie.
Veerle Dejaeghere: Vandaag is er overstroming in nieuw rusthuis. Wat is de reden?
Karlos Callens: De kelder is ondergelopen, heeft echter niets te maken met
wateroverlast in de gemeente door veel regenval. Reden is dat buis is aangesloten
zonder terugslagklep.
Anja Dejonckheere: De fietssuggestiestroken in Stationsstraat zijn al sterk vervaagd.
Dringend herschilderwerk is vereist. Na maximaal zes weken blijkt de verf op veel
plaatsen al moeilijk zichtbaar. Zal opnieuw goedkopere verf worden gebruikt?
Karlos Callens: Klopt dat verf al deels is verdwenen, er zal betere verf worden gebruikt.
Christine Vandewaetere: Kunnen enkele extra banken worden geplaatst op kerkhof?
Voor rolstoelgebruikers zou het nuttig zijn dat middenstrook wordt verhard.
Karlos Callens: Geen probleem om enkele banken bij te plaatsen. Er wordt onderzocht
of extra verharding opportuun is.
Veerle Dejaeghere: Aanhangwagens staan op Oostlaan vlakbij Wezestraat hetgeen
zeer gevaarlijk is voor schoolgaande fietsers. Kan daar ook geen verbod komen?
Karlos Callens: Dit jaar zijn reeds bepaalde stroken al verboden, maar kan worden
gevraagd aan AWV.
Kurt Eeckhout: Vraag dat wordt doorgegeven aan IVIO dat papier/karton wordt
opgehaald in deel Kachtemsestraat.
Dominiek Pillaert: Wordt doorgegeven, kan steeds aan mij worden meegedeeld liefst zo
spoedig mogelijk nadat de ophaalronde

Namens de Raad
De Secretaris,
D. Pillaert,
Notulen Gemeenteraad

De Voorzitter,
K. Callens
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