Zitting van 29 maart 2016
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 29 februari 2016
Het verslag van de zitting van 29 februari 2016 wordt éénparig goedgekeurd

Punt 2

Goedkeuren gemeentelijke prijstoelage aan autonoom gemeentebedrijf
(AGB) Ardooie).
Overwegende dat in het verleden deels prijssubsidies en deels werkingstoelagen werden
verstrekt aan het AGB Ardooie;
Overwegende dat ingevolge omzendbrief van minister van financiën duidelijk is dat enkel
prijssubsidies zijn toegelaten;
Overwegende dat enkel prijssubsidies zullen worden verstrekt aan het autonoom
gemeentebedrijf Ardooie voor het jaar 2016 en volgende jaren;
Overwegende dat de nodige gelden zijn voorzien in het gemeentebudget onder artikel
2016/GBB-CBS/0740-01/6499999/BESTUUR/CBS/IE-GEEN;
Overwegende dat in de gemeenteraad van 21 december 2015 het budget van het autonoom
gemeentebedrijf voor het jaar 2016 is goedgekeurd waarin de gemeentelijke prijstoelage is
voorzien;
Overwegende dat de toekenning van de prijssubsidie zo spoedig mogelijk nader dient
worden uitgewerkt;
Gehoord de burgemeester;
BESLIST: met 20 ja stemmen
In principe akkoord te gaan om prijssubsidies te verstrekken aan het AGB Ardooie en het
AGB zo spoedig mogelijk en concreet voorstel van prijssubsidies te laten uitwerken.

Steven Demeulenaere: Waarom wordt pas nadien bekeken of er BTW-optimalisatie is van ’t
Zonneke?
Karlos Callens: Voorstel is gedaan door PWC. BTW-recuperatie kan nog één jaar nadien.

Punt 3

Goedkeuren agendapunten en vaststellen van het mandaat voor de
algemene vergadering Eandis Assets 29.04.2016
De gemeente is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas als deelnemer van
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest betrokken bij de fusieoperatie in ‘Eandis Assets’
waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek
en Sibelgas in december 2015 hebben beslist.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 11 maart 2016 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen tevens jaarvergaderingen van Gaselwest en Eandis
Assets die op 29 april 2016 plaatshebben in De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem.
Overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek worden bij een fusie de
jaarrekeningen van de gefusioneerde vennootschappen met betrekking tot het vorig
boekjaar opgesteld door het bestuursorgaan van die (individuele) vennootschappen en
onderworpen aan de goedkeuring van de jaarvergadering van de overnemende
vennootschap (Eandis Assets).
De financieringsverenigingen uit de elektriciteits- en gassector zijn op grond van artikel 10
van het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking geïnteresseerd om toe te treden tot Eandis Assets als ‘publiekrechtelijke
deelnemer’ en een kapitaalinbreng te realiseren, onder de opschortende voorwaarde van
voormelde decreetwijziging en mits bekrachtiging door hun algemene vergaderingen.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn
goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering.
BESLIST: met 20 ja stemmen
Art. 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 29 april 2016:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans,
resultatenrekening,
winstverdeling,
boekhoudkundige
besluiten
en
waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015
4. Statutaire benoemingen
5. Statutaire mededelingen.
Art. 2: zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 29 april 2016:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar
2015 van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets),
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde
distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem,
Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op 31 december 2015 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels) overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek.
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van

de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA,
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.
4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers
van Eandis Assets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van
artikel 10 van het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking).
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.
Art. 3: de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Eandis Assets
op 29 april 2016, 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 gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Eandis
Assets, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf)
intercommunales@eandis.be

Punt 4

Aanvaarden ontslag lid bij de raad van bestuur bij de intergemeentelijke
vereniging IVIO en aanduiden nieuw lid bij de raad van bestuur bij de
intergemeentelijke vereniging IVIO).
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inz.
artikel 46;
Gelet op artikel 15.2 van de statuten van IVIO dat bepaalt dat minimum twee derde van de
bestuursopdrachten worden als volgt door de vertegenwoordigers van de deelnemergemeenten voorgedragen: “elke gemeente, waarvan de bevolking minder dan tienduizend
(10.000) inwoners bedraagt, draagt één (1) bestuurder voor”;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 februari 2016 houdende “Aanduiden lid voor de
raad van bestuur bij de intergemeentelijke vereniging IVIO” waarbij dhr. Pieter Callens werd
aangeduid als bestuurder bij IVIO;
Overwegende dat dhr. Pieter Callens ontslag heeft genomen als lid van de raad van bestuur
bij IVIO;
Overwegende dat een nieuw lid van de raad van bestuur dient worden aangeduid;
Overwegende dat mevr. Linda Devisch, gemeenteraadslid, kandidaat is;
BESLIST: 14 ja stemmen en 6 onthoudingen
Art.1: Mevrouw Linda Devisch wonende in de St.Maartensveldstraat 1 te 8850 Ardooie,
voor te dragen als bestuurder bij de intergemeentelijke vereniging IVIO.
Art.2: Eensluidend afschrift van onderhavig besluit in tweevoud over te maken aan IVIO
Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem.

Punt 5

Goedkeuren jaarverslag interlokale vereniging associatie MidWest 2015
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en
latere wijzigingen;
Overwegende dat de toetreding tot de Interlokale Vereniging Associatie Midwest is
goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 december 2015
Gelet op artikel 17 van de statuten van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest dat
bepaalt dat het jaarverslag en de jaarrekening na afloop van het betreffende jaar ter
goedkeuring wordt overgemaakt aan de gemeenteraden van de deelnemende lokale
besturen en de raad van bestuur van WVI,
Overwegende de goedkeuring van het jaarverslag door het Beheerscomité in zitting van 23
februari 2016;
BESLIST: met 20 ja stemmen
Het werkingsverslag van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest voor 2015, zoals
vastgesteld in bijlage goed te keuren.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale Vereniging Associatie Midwest en ter
kennis gebracht aan de toeziende overheid ingevolge art.252 van het gemeentedecreet.

Punt 6

Goedkeuren beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW.
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen.
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende het
bestuurlijk toezicht op gemeenten en politiezones.
Gelet op artikel 75 en 271 van het OCMW decreet:
 Artikel 75§3 2° met toepassing van artikel 271 kan de financieel beheerder van de
gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend,
tegelijkertijd het ambt van financieel beheerder van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn uitoefenen.
 Artikel 271: Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik
van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de
gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijke welzijn voor bepaalde
functies beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden.
Gelet op de conceptnota van Liesbeth Homans inzake de integratie van het OCMW in de
gemeente, goedgekeurd door de Vlaamse regering dd. 16 januari 2015.
Overwegende dat de financieel beheerder van de gemeente en het OCMW met ingang van
01.03.2016 ontslag heeft genomen;
Overwegende dat de gemeentelijke financieel beheerder voorheen ook was aangesteld als
financieel beheerder bij het OCMW;

Gelet op onderstaand voorstel van de beheersovereenkomst Gemeente-OCMW waarin
vermeld is dat er één financieel beheerder wordt aangesteld voor gemeente en OCMW:
BESLIST: met 20 ja stemmen
De beheersovereenkomst zoals vastgesteld in bijlage tussen de gemeente en het OCMW
goed te keuren.
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de OCMW-Voorzitter.

Punt 7

Goedkeuren functiebeschrijving van de financieel beheerder gemeente en
OCMW
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;
Overwegende dat de functiebeschrijving van de financieel beheerder (nog genaamd
ontvanger) niet meer was aangepast en dat inmiddels er veelvuldige wijzigingen zijn gebeurd
bij de functie van de financieel beheerder;
Overwegende dat gelet op het ontslag van de financieel beheerder het noodzakelijk is de
functiebeschrijving aan te passen zodat bij vacant verklaring een gepaste functiebeschrijving
voorhanden is;
Gelet op de beheersovereenkomst gemeente-OCMW waarin geopteerd is een gezamenlijke
functie te voorzien voor de gemeente en OCMW hetgeen natuurlijk gevolgen heeft voor de
functiebeschrijving van de financieel beheerder;
Gelet op het verslag van het managementteam van 22.03.2016;
Gelet op het advies van het bijzonder overlegcomité van 25.03.2016;
Gelet op de functiebeschrijving in bijlage;
BESLIST: met 20 ja stemmen
De functiebeschrijving van de financieel beheerder zoals vastgesteld in bijlage goed te
keuren.

Steven Demeulenaere: Welke criteria zijn genomen om bureau aan te stellen?
Karlos Callens: Op basis van ervaring en kennis. In jury zetelen ook personen met ervaring bij
lokale besturen, o.a. financieel beheerder, gemeentesecretaris.
Steven Demeulenaere: Wat is de timing voor aanwerving?
Dominiek Pillaert: Timing is als volgt:
 Publicatie april
 Kandidaatstelling
 Examen: eind mei (mondeling)/halfweg juni (schriftelijk)
 Aanwerving: gemeenteraad 25 juni 2016.
Dit is wel ideale scenario. Bovendien dient persoon die is aangeworven waarschijnlijk nog
opzeg geven.

Karlos Callens deelt ondernomen stappen mee betreffende onregelmatigheden financieel
beheerder. Vraag aan extern consultingbureau Q&A om de gemeente te ondersteunen bij
vragen van toezicht aangaande opmaak rekening 2014 gemeente en OCMW. Q&A is volop
bezig met onderzoek jaarrekeningen 2014.
Brief verstuurd naar Audit Vlaanderen met vraag forensisch onderzoek te voeren. Inmiddels
is Audit Vlaanderen gestart (werkzaamheden zullen wel enkele weken in beslag nemen).
Twee auditoren voeren onderzoek.
Aan Belfius is gevraagd verder onderzoek te voeren aangaande onregelmatigheden.
Vraag gericht aan onze raadsman om de onderzoeksrechter met de vraag om spoed te zetten
achter het dossier. Tevens via andere kanalen gevraagd om dossier met spoed te
behandelen. Inmiddels is opening van de zaak zeker gestart. Gemeentesecretaris is
vanmorgen 29 maart ondervraagd door de federale politie.
Steven Demeulenaere: Zijn er al maatregelen genomen om fraude te vermijden in de
toekomst?
Dominiek Pillaert: Audit Vlaanderen doet zeer grondig onderzoek en zal aanbevelingen doen
die natuurlijk zullen worden opgevolgd.

Punt 8

Openverklaring functie van financieel beheerder gemeente en OCMW
Overwegende dat de financieel beheerder van gemeente en OCMW, mevr. I. Pattyn, ontslag
heeft genomen;
Overwegende dat er hierdoor een vacante betrekking voor financieel beheerder ontstaat;
Overwegende dat het noodzakelijk is om de vacante betrekking zo snel mogelijk opnieuw in
te vullen teneinde de dienstverlening blijvend te kunnen garanderen;
Overwegende dat het de bedoeling is dat de nieuwe financieel beheerder van de gemeente
ook het OMW bedient binnen 1 voltijdse werkprestatie ingevolge de afgesloten
beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW (goedgekeurd in zitting van heden);
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;
Gelet op art. 75 § 3 2° van het OCMW-decreet waarbij de financieel beheerder van de
gemeente, die door het OCMW wordt bediend, tegelijkertijd het ambt van financieel
beheerder van het OCMW kan uitoefenen;
Overwegende dat een gemeenschappelijke financieel beheerder past in de tendens waarbij
ondersteunende diensten van gemeente en OCMW zoveel mogelijk samenwerken ten einde
schaalvoordelen en kostenbesparing te realiseren;
Gelet op het verslag van het MAT, dd. 22 maart 2016;
Gelet op het gunstig advies van het bijzonder overlegcomité van 25 maart 2016;
BESLIST: met 20 ja stemmen
Art. 1: Navolgende betrekking wordt vacant verklaard:
Eén statutaire betrekking voor financieel beheerder gemeente en OCMW – decretale
graad – voltijdse prestatie (100%).
Art. 2: De openstaande betrekking is te begeven bij wijze van aanwerving.

Art. 3: De aanwervings- en toelatingsvoorwaarden, de selectieprocedure
(examenprogramma) worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen zoals
vastgelegd in bijlage aan dit besluit gehecht.
Art. 4: Er wordt een aanwervingsreserve van drie jaar aangelegd.
Art. 5: Het College wordt gelast met de samenstelling van de examencommissie.
Art. 6: Het schepencollege wordt gelast met het inrichten van de examens overeenkomstig
de bepalingen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.

Veerle Dejaeghere: Wat zijn de plannen met oude Rode Kruislokaal?
Karlos Callens: Er wordt gezien om één site te maken voor warenhuis. Probleem is dat er
twee eigenaars zijn die moeten overeenkomen. Weg moet alleszins worden verbreed.
Gino Deceuninck: Wanneer wordt kerk De Tassche gesloopt?
Karlos Callens: Aannemer is aangeduid en de vraag is om zo snel mogelijk te slopen.
Filip Godderis: Wat met gebouw ’t Paradijs te Koolskamp, dit is geen veilige situatie.
Karlos Callens: Probleem dat er steeds diverse eigenaars zijn, waarschijnlijk weer verkocht,
niet zo eenvoudig om maatregelen te nemen.
Kimara Goethals: Kan voor verhuur de Tassche prijs niet goedkoper?
Karlos Callens: Gebouw wordt bijna niet meer gehuurd, behalve door seniorenverenigingen
die al zaal goedkoop krijgen.
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