Zitting van 30 maart 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 Chiers C., raadsleden;
en Pillaert D., secretaris.

Punt 1

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 23 februari 2015
Het verslag van de zitting van 23 februari 2015 wordt éénparig goedgekeurd

Punt 2

Goedkeuren budgetwijziging BP2015-2_1 en goedkeuren aanpassing
meerjarenplan BP2014_2019-3 van de gemeente.
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 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 BP2015-2_1 en
wijziging meerjarenplan BP2014_2019-3 in bijlage;
Gehoord de toelichting door de burgemeester;
BESLIST: 14 ja-stemmen en 7 onthoudingen (Vandewaetere C., Demeulenaere S.,
Dejonckheere A., Goethals K., Dejaeghere V., Eeckhout K. en Godderis F.)
Art. 1: De budgetwijziging BP2015-2_1 vastgesteld overeenkomstig de documenten in
bijlage wordt goedgekeurd.
Art. 2: De aanpassing van het meerjarenplan BP2014_2019-3zoals vastgesteld in
bijlage wordt goedgekeurd.
Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt overeenkomstig de bepalingen
van het Gemeentedecreet en het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni
2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
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Punt 3

Aanstellen bedrijfsrevisor voor controle jaarrekening BBC van
autonoom gemeentebedrijf Ardooie (AGBA)
Gelet op het artikel 243bis, § 1 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005
(inwerkingtreding: 1 januari 2014) dat het volgende stelt: “De controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te
geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door
één of meer commissarissen. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en
worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en
reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.”
Overwegende dat de bedrijfsrevisor dient aangesteld te worden door de
gemeenteraad;
BESLIST: 21 ja-stemmen
De Gemeenteraad Ardooie benoemt Figurad Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA (B00027),
met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126 9051 Sint-Denijs-Westrem, als
commissaris voor een termijn van 3 jaren voor de controle van de BBC jaarrekening.
Het mandaat zal vervallen na de gemeenteraad die gehouden wordt om te
beraadslagen over de BBC jaarrekening van het boekjaar 2016. Figurad
Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA duidt hiertoe de heer Tim Van Hullebusch (IBR Nr.
02277), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.”

Punt 4

Verlenen advies rekening kerkfabriek St. Martinus Ardooie dj. 2014
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten;
Gezien de rekeningen van het jaar 2014 van de kerkfabriek St. Martinus Ardooie
voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies;
Overwegende dat er een exploitatieoverschot is van € 24.392,52 en een
investeringsoverschot van € 5.407,40;
Gehoord de Burgemeester;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Gunstig advies te verstrekken aan de rekening van de kerkfabriek St.-Martinus
Ardooie voor het jaar 2014 zoals voorgelegd in bijlage.
Art. 2: Dit advies over te maken aan de Provinciegouverneur.

Punt 5

Verlenen advies rekening 2014 kerkfabriek St. Martinus Koolskamp
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten;
Gezien de rekeningen van het jaar 2014 van de kerkfabriek St. Martinus Koolskamp
voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies;
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Overwegende dat er een exploitatieoverschot is van € 33.811,02;
Gehoord de Burgemeester;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Gunstig advies te verstrekken aan de rekening van de kerkfabriek St.-Martinus
Koolskamp voor het jaar 2014 zoals voorgelegd in bijlage.
Art. 2: Dit advies over te maken aan de Provinciegouverneur.

Punt 6

Verlenen advies rekening 2014 kerkfabriek O.L.Vrouw Onbevlekt
ontvangen De Tassche
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten;
Gezien de rekeningen van het jaar 2014 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Onbevlekt
ontvangen De Tassche voorgelegd aan de gemeenteraad voor advies;
Overwegende dat de rekening tevens een eindafrekening is;
Overwegende dat er een exploitatieoverschot is van € 12.255,18;
Gehoord de Burgemeester;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Gunstig advies te verstrekken aan de rekening van de kerkfabriek O.L.Vrouw
Onbevlekt ontvangen De Tassche voor het jaar 2014 zoals voorgelegd in bijlage.
Art. 2: Dit advies over te maken aan de Provinciegouverneur.

Punt 7

Verlenen uitzonderlijke toelage aan judoclub Koolskamp
Kimara Goethals: Enig idee hoeveel de totale kostprijs is van de judomatten?
Karlos Callens: Dit ligt een stuk hoger dan de verstrekte toelage, maar geen idee
hoeveel dit precies kost.
Overwegende dat judoclub Koolskamp nieuwe judomatten wenst aan te kopen en
hiervoor ondersteuning heeft gevraagd aan het gemeentebestuur.
BESLIST: 21 ja-stemmen
Een toelage t.b.v. € 2.500 te geven aan judoclub Koolskamp.
De toelage moet dienstig zijn voor aankoop van judomatten.
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De burgemeester deelt mee dat het speelplein op bepaalde tijdstippen zal worden
opengehouden door een buur van het speelplein, van 14u00 tot 18u00 op woensdagen
tijdens schoolweken en op zaterdagen tijdens vakantiedagen.
Veronique Vandekerckhove: Zijn er al mogelijke oplossingen tegen de wateroverlast?
Karlos Callens: Er was enkele weken geleden een bijeenkomst met de provincie waar
mogelijke oplossingen zijn besproken. Voor de problemen rond de Veldbeek is er een
voorstel gedaan door de provincie. Dit voorstel wordt bekeken door de diverse partijen.
Aan de zij-arm van de Roobeek kan een waterbufferbekken worden voorzien. Drie
mogelijke pistes worden onderzocht, bufferbekken voor de nieuwe verkaveling
Poerbusstraat, bekken net voor spoorweg en bufferbekken meer naar Koolskamp toe.
De provincie maakt een haalbaarheidsstudie wat het beste is. Tenslotte wordt gezien
om verhoogde berm aan te leggen ter hoogte van de weiden Verhoye zodat hierdoor
de druk op het bufferbekken vermindert. Inmiddels zijn er ook afspraken met de
technische dienst om al de grachten te kuisen. Voor de erosieproblemen is dossier
ingediend, maar dit duurt altijd heel lang gezien toelagedossier.
Kurt Eeckhout: Is er tevredenheid omtrent werken in Stationsstraat?
Karlos Callens: Volledig afsluiten zou veel hinder met zich meebrengen, maar het klopt
dat er nu ook hinder is. Er is geen algemene tevredenheid, wel verloopt alles snel en
proper.
Kurt Eeckhout: Is er al omleiding beschikbaar voor werken in Stationsstraat?
Karlos Callens: De gemeente heeft voorstel gedaan, inmiddels is aannemer aangesteld
door Aquafin en zal de verkeersomleiding met de aannemer worden besproken. Er is
samenkomst gepland halfweg april.
Kurt Eeckhout: Er is door de technische diensten mooi werk geleverd in de
Izegemsestraat. Spijtig dat men dan niet iets verder in de Izegemsestraat de kiezels
heeft weggeveegd terwijl men daar aan het werken was.
Christine Vandewaetere deelt mee dat er een info-avond doorgaat op 29 april in ’t
Hofland omtrent de waterproblematiek, waarbij provincieambtenaar komt uitleg
verstrekken.
Vraag Mario Devroe of in Stationsstraat de opvulling van zijstroken met beton later op
het jaar opnieuw dient worden uitgebroken.
De burgemeester antwoordt dat dit klopt.
Namens de Raad
De Secretaris,
D. Pillaert,
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De Voorzitter,
K. Callens
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