Zitting van 24 maart 2014
Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter;
De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.;
Schepenen;
Mevr. en de Heren Vandewaetere C., Callens T., Deceuninck G., Vandekerckhove V.,
Demeulenaere S., Dejonckheere A., Goethals K., Devroe M., Dejaeghere V., Vanantwerpen
A., Eeckhout K., Godderis F., Devisch L., Vereenooghe I. en Decorte G.; raadsleden;
en Pillaert D., secretaris;

Punt 1

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 24 februari 2014
Het verslag van de zitting van 24 februari 2014 wordt éénparig goedgekeurd

Punt 2

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Aankoop nieuwe
bandenkraan technische dienst en verkoop oude bandenkraan.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 25;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop nieuwe bandenkraan TD en
verkoop oude bandenkraan” een bijzonder bestek werd opgesteld door de Technische
dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 82.644,63 excl.
btw of € 100.000,00 incl. 21% btw;
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open
offerteaanvraag;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget
van 2014, op budgetcode 0200-01/2420300/IE-1 (ACT-31) en dat de financiering
gebeurt met eigen middelen;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de
opdracht “Aankoop nieuwe bandenkraan TD en verkoop oude bandenkraan”,
opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 82.644,63
excl. btw of € 100.000,00 incl. 21% btw.
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
Art. 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op
nationaal niveau.
Art. 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014,
op budgetcode 0200-01/2420300/IE-1 (ACT-31).

Steven Demuelnaere: De huidige kraan is niet zo oud, waarom wordt die kraan
vervangen?
Karlos Callens: Aan die kraan zijn te hoge kosten.

Punt 3

Verlenen gemeentelijke toelage aan het autonoom gemeentebedrijf
Ardooie
Overwegende dat een toelage dient worden verstrekt aan het autonoom
gemeentebedrijf Ardooie enerzijds als werkingskosten en anderzijds als prijssubsidie
voor het jaar 2014;
Overwegende dat de nodige gelden zijn voorzien in het gemeentebudget onder artikel
2014/GBB-CBS/0740-01/6499999/BESTUUR/CBS/IE-GEEN;
Overwegende dat in de gemeenteraad van 27 januari 2014 het budget van het
autonoom gemeentebedrijf voor het jaar 2014 is goedgekeurd waarin de
gemeentelijke toelagen zijn vermeld;
Overwegende dat wordt voorgesteld enerzijds een werkingstoelage t.b.v. € 85.000 toe
te kennen en anderzijds een prijssubsidie t.b.v. € 80.000 toe te kennen;
Gehoord de burgemeester;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Een toelage voor het jaar 2014 van € 85.000,00 als werkingstoelage en een
prijssubsidie t.b.v. € 80.000,00 toe te kennen aan het autonoom gemeentebedrijf
Ardooie.
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Steven Demeulenaere: Is er een reden dat ’t Zonneke niet is opgenomen in het
autonoom gemeentebedrijf?
Karlos Callens: Dit is onderzocht door PWC, maar was fiscaal niet interessant.

Punt 4

Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2013 van de interlokale
vereniging RSO (Regionaal Sport Overleg)
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 september 2004 inzake overeenkomst
betreffende de oprichting van een interlokale vereniging “regionaal sport overleg –
R.S.O.”;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 september 2013 waarbij de verderzetting
van de interlokale vereniging “regionaal sport overleg – R.S.O.” tot 30 juni 2019 was
goedgekeurd;
Gelet op de rekening van RSO van het jaar 2013 zoals vastgesteld in bijlage;
Overwegende dat er een batig saldo is van € 4.543,49;
Overwegende dat de rekening dient worden goedgekeurd door de leden;
Na beraadslaging;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Het jaarverslag en de rekening van RSO (regionaal sport overleg) van het jaar 2013
zoals vastgesteld in bijlage goed te keuren.
Deze beslissing over te maken aan het RSO.

Anja Dejonckheere: Kan er een nieuw bushokje worden opgericht op het Marktplein
(aan frituur). Als het regent, moet men immers elders schuilen.
Karlos Callens: Er dient rekening worden gehouden met parking, breedte voetpad, enz…
Uw vraag zal worden onderzocht.
Veerle Dejaeghere: De woonzorgtandem, organisatie waarbij 200tal personen
betrokken zijn, was financieel gesteund, maar die steun valt weg. Zal de gemeente
Ardooie dit verder financieel ondersteunen?
Karlos Callens: De provincie betaalde een bedrag van € 40.000 dat ongeveer 60% van
de kosten dekte. Het is uiteraard de wens dat de woonzorgtandem blijft bestaan, maar
eerst wensen we de organisatie door te lichten met de vraag hoe die subsidies worden
gebruikt. Het kan niet dat men van hogerhand alle kosten doorschuift naar de
gemeenten. De gemeente heeft nog andere kosten die komen, o.a.
brandweerhervorming, pensioenen personeel, enz… Er zal dus worden gezien hoe de
uitgavenstructuur in elkaar steekt en pas daarna wordt beslissing genomen.
Veerle Dejaeghere: Wordt die woonzorgtandem dan afgeschaft?
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Karlos Callens: Dat hangt er van af. Bedoeling is om te letten op de financiën. Geen
enkele vereniging in Ardooie krijgt trouwens toelage van € 40.000. De gemeente beslist
trouwens niet over de afschaffing.
Veerle Dejaeghere: Ardooie heeft op het budget een bedrag van € 105.000 als
interesten staan, dus er zijn financiële mogelijkheden.
Karlos Callens: Als men beslist om bedrag van € 40.000 toe te kennen, betekent dit over
tijdspanne van 10 jaar een bedrag van € 400.000. Men moet dit op lange termijn
bekijken.
Anja Dejonckheere: Men moet beseffen dat men veel energie heeft gestoken in dit
project.
Karlos Callens: Er worden subsidies gegeven van hogerhand en nadien moet de
gemeente het oplossen als subsidies wegvallen. Dit is niet correct.
Kurt Eeckhout: Bedanking in naam van motorrijders voor plaatsing vangrail in
Meulebeksestraat.
Kimara Goethals: In college staat vermeld dat er minder monitoren zullen worden
aangesteld voor speelpleinwerking. Wat is de reden?
Veronique Buyck: Er zijn vorig jaar veel minder kinderen gegaan naar
speelpleinwerking, de reden is onder meer dat er veel andere mogelijkheden zijn voor
de kinderen tijdens de vakantiemaanden, o.a. ‘t Filoetje, sportkampen, enz…
Kimara Goethals: Op De Tassche staat er enkel glijbaan en bank, worden nog andere
toestellen bijgeplaatst?
Karlos Callens: Het was nooit de bedoeling om daar speelplein te maken. Dit is er
gekomen op vraag van grootouders die met kleinkinderen tijdens wandeling wensen te
stoppen aan bepaalde plaats. Er komt wel een pilootproject met enkele speeltoestellen
naast politiekantoor.
Kurt Eeckhout: Wanneer zijn werken in Roeselaarsestraat beëindigd?
Krist Soenens: Volgende week wordt geasfalteerd, en einde van de werken normaal
voor paasverlof.

Namens de Raad
De Secretaris,
D. Pillaert,
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