Zitting van 28 mei 2018
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., algemeen directeur.

Punt 1

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 23 april 2018
Het verslag van de zitting van 23 april 2018 wordt éénparig goedgekeurd

Punt 2

Verlenen advies kerkfabriek St. Antonius Meulebeke.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten;
Gezien de rekeningen van het jaar 2017 van de kerkfabriek St. Antonius Meulebeke
voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies;
Overwegende dat er een exploitatieoverschot is van € 24.861,00;
Gehoord de Burgemeester;
BESLIST: éénparig
Art. 1: Gunstig advies te verstrekken aan de rekening van de kerkfabriek St. Antonius
Meulebeke voor het jaar 2017 zoals voorgelegd in bijlage.
Art. 2: Dit advies over te maken aan de Provinciegouverneur.

Punt 3

Vaststelling jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie
(AGB) 2017
Gelet op het activiteitenverslag en jaarrekening 2017 van het autonoom
gemeentebedrijf Ardooie goedgekeurd in de raad van bestuur van 28 mei 2018;
Gelet op het verslag van de commissaris-revisor waarbij de rekening zonder
voorbehoud is aanvaard;
Gelet op de statuten van het autonoom gemeentebedrijf , inz. art. 36 dat bepaalt dat
de jaarrekening uiterlijk tegen 30 juni dient worden voorgelegd aan de gemeenteraad
van Ardooie;
Gelet op de statuten van het autonoom gemeentebedrijf , inz. art. 16 dat het volgende
bepaalt: “Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen
kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de
Notulen Gemeenteraad

1

ware toestand van het AGB Ardooie niet wordt verborgen door enige weglating of
onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de
beheersovereenkomst”;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien het activiteitenverslag en jaarrekening 2017 zoals vastgesteld in bijlage;
Gehoord de financieel directeur in haar verslag;
BESLIST: éénparig
Het activiteitenverslag 2018 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie zoals
vastgesteld door de raad van bestuur op datum van 28 mei 2018 goed te keuren.
De jaarrekening 2017 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie zoals vastgesteld
door de raad van bestuur op datum van 28 mei 2018 goed te keuren.
De balans per 31 december 2017 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie zoals
vastgesteld door de raad van bestuur op datum van 28 mei 2018 goed te keuren.
Kwijting wordt gegeven aan de bestuurders van het autonoom gemeentebedrijf na het
verstrijken van de termijn van het administratief toezicht.
Deze beslissing over te maken aan de toezichthoudende overheid conform de
bepalingen van art.243 quater van het gemeentedecreet.

Punt 4

Vaststelling jaarrekening van de gemeente 2017
Gelet op het gemeentedecreet, inz. art.172 e.v.;
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, en de latere wijzigingen
Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en de latere wijzigingen
Gelet op de voorgelegde rekening van de gemeente Ardooie dienstjaar 2017 samen
met de wettelijk erbij horende bewijsstukken en bijlagen;
Gelet op het positief advies van het managementteam
Overwegende dat de financiële toestand van de jaarrekening als volgt is
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
a. Belastingen en boetes
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
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Jaarrekening

Eindbudget

2.469.208,83 1.581.306,48
8.426.303,32 9.048.401,79
10.895.512,15 10.629.708,27
4.434.528,94 4.430.981,74
6.460.983,21 6.198.726,53
-1.482.204,59 -3.017.943,44
2.453.620,05 4.599.774,90
971.415,46 1.581.831,46
-88.814,51
-88.763,59

Initieel
budget
595.911,43
10.011.422,69
10.607.334,12
4.577.548,81
6.029.785,31
-2.324.615,06
2.716.615,06
392.000,00
-88.763,59
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A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
B. Ontvangsten
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Autofinancieringsmarge
I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van
schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
III. Autofinancieringsmarge (I-II)

220.343,06
220.292,14
220.292,14
220.343,06
220.292,14
220.292,14
220.343,06
220.292,14
220.292,14
131.528,55
131.528,55
131.528,55
131.528,55
131.528,55
131.528,55
131.528,55
131.528,55
131.528,55
898.189,73 -1.525.400,55 -1.817.467,22
6.537.883,03 6.537.883,03 3.422.204,16
7.436.072,76 5.012.482,48 1.604.736,94
7.436.072,76 5.012.482,48 1.604.736,94
2.516.994,13 1.629.204,38
643.305,93
10.885.512,15 10.629.708,27 10.607.334,12
8.378.518,02

9.000.503,89

9.964.028,19

8.426.303,32
47.785,30
136.599,81
88.814,51
47.785,30
2.380.394,32

9.048.401,79 10.011.422,69
47.897,90
47.394,50
136.661,49
136.158,09
88.763,59
88.763,59
47.897,90
47.394,50
1.492.542,89
507.147,84

Gelet op het verslag van de rekening dienstjaar 2017 in bijlage;
Gehoord de financieel beheerder in zijn verslag;
BESLIST: éénparig
De gemeenterekening over het dienstjaar 2017 en het verslag van de rekening
dienstjaar 2017 zoals in bijlage worden goedgekeurd en overgemaakt aan de
provinciegouverneur ingevolge art.173 van het gemeentedecreet.

Kurt Eeckhout: De helft van het gebudgetteerde bedrag wordt overgeheveld naar 2018.
Hoe komt dit?
Karlos Callens: Dit is ieder jaar zo. Planning wordt gemaakt, maar plannen moeten
worden goedgekeurd, dan volgt aanbesteding en vaak zijn we al ver in het dienstjaar
gevorderd zodat bedrag moet worden overgeheveld naar volgend jaar.

Punt 5

Goedkeuren plannen verbouwing gemeentehuis.
Kurt Eeckhout: Is het niet mogelijk om bij uitbreiding tevens 2de verdieping te voorzien,
dit met oog op eventuele uitbreiding van personeel.
Karlos Callens: Dit is niet nodig, uitbreiding met verdieping zou te bombastisch zijn.
Kimara Goethals: Hoeveel groen wordt weggenomen?
Karlos Callens: Parking komt op bestaande parking en uitbreiding is voorzien op
verhard gedeelte zodat geen groen verdwijnt.
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Overwegende dat door de inschakeling van het OCMW in de gemeente het beter is dat
al het administratief personeel van de gemeente in hetzelfde gebouw is gehuisvest;
Gelet op de aanstelling van een architect Hanne Ghesquiere in het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 14 augustus 2017;
Overwegende dat het opportuun is dat de wijkpolitie ook blijft in het huidig
gemeentehuis;
Gezien er extra plaats dient worden gecreëerd en dat de garage wordt ingenomen die
worden opgebouwd tot kantoorruimte en tevens klein gedeelte wordt bijgebouwd.
Hierbij is dan ook carport voorzien teneinde 4 personenwagens te kunnen plaatsen;
Overwegende dat vooraleer de procedure te kunnen starten (opmaak lastenboek –
prijsvraag ,enz…) de plannen eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
gemeenteraad;
BESLIST: éénparig
De plannen in bijlage zoals opgemaakt door de architect H. Ghesquiere goed te keuren.
Lastenboek dient worden opgemaakt en voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kimara Goethals: Voor opening waterbek op 20 juli 2018, is veiligheidsplan voorzien,
wat bij slecht weer, veel regen met water in spaarbufferbekken, enz…?
Karlos Callens: Dit is opgemaakt samen met politie en brandweer.
Kimara Goethals: De verantwoordelijke deelde mij mee dat dit niet zo is, wat bv. bij
heel hevige regenval enkele dagen voor activiteit?
Karlos Callens: Er is algemeen plan als er iets gebeurt, echter geen specifiek plan. Bij
hevige regenval zal activiteit moeten worden geannuleerd.
Kimara Goethals: Is bekken afgezet met nadars en verlicht?
Karlos Callens: Een deel is afgezet, er is verlichting voorzien.
Veerle Dejaegehere: Door wetswijziging moeten katten worden gesteriliseerd of
gecastreerd en chip voorzien. Kan er geen gemeentelijke tussenkomst zijn? Ardooie is,
zoals we zagen, immers een financieel gezonde gemeente.
Karlos Callens: Heel weinig interesse om dit te doen bij bevolking. Er is momenteel geen
probleem meer van zwerfkatten. Als men huisdier houdt, moet men voldoen aan de
gestelde verplichtingen. Politici die dit goedkeurden hadden beter zelf in subsidie
voorzien en niet doorverwezen naar de gemeenten.
Anja Dejonckheere: Het kruispunt Beverensestraat-Sprietstraat is gevaarlijk voor
fietsers, kan daar spoedig geen actie worden ondernomen?
Karlos Callens: Voorlopig kan niet veel worden gedaan aan kruispunt, want het zijn
allemaal verloren kosten. Er is wel gezorgd dat kruispunt duidelijk is aangegeven. In
mobiliteitsplan zijn aanpassingen voorzien, maar indienen van verkaveling duurde lang.
Nu is verkavelingsplan ingediend. Aan provincie is gevraagd om fietspad op te nemen
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voor aanvraag subsidies, dit is goedgekeurd. Ik voorzie in 2019 aanpassing van
kruispunt.

Namens de Raad
Algemeen Directeur,
D. Pillaert,
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Voorzitter,
K. Callens
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