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Openbare zitting
1. Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 2 juli 2020

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Stemmen
Besluit

» Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 32.
» Verslag van de gemeenteraad van 2 juli 2020.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 2 juli 2020 goed te keuren.
Artikel 2
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de agenda depubliceren op de gemeentelijke website;
» dienst secretariaat: het verslag gedurende één jaar publiceren op de
gemeentelijke website.

2. Goedkeuren van de jaarrekening 2019 van het OCMW

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41, tweede lid, 3°.
Beslissing van de OCMW-raad van 2 juli 2020 over vaststellen van de
jaarrekening 2019 van het OCMW.
» Jaarrekening 2019 van het OCMW.
» De gemeenten en OCMW’s die ervoor gekozen hebben om de aangepaste
regelgeving over BBC maar toe te passen vanaf 2020 maken voor 2019 nog
afzonderlijke jaarrekeningen op, maar werken politiek, ambtelijk en
organisatorisch geïntegreerd vanaf 2019.
» Daarom stemt de gemeenteraad eerst over de rekening van de gemeente en
de OCMW-raad over die van het OCMW. Daarna keurt de gemeenteraad ook
de rekening van het OCMW goed.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De jaarrekening 2019 van het OCMW goed te keuren.
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3. Kennisnemen van het rapport over de krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen van de gemeente,
periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 177.
Rapport, periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020, over de krediet- en
wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire
en financiële impact, opgemaakt door de financieel directeur.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van het rapport over de krediet- en wetmatigheidscontrole van
de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact, periode 1
juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

4. Kennisnemen van het geconsolideerd rapport over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de
beheerscontrole en de evolutie van de budgetten, tot en met tweede kwartaal 2020

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 177.
Geconsolideerd rapport, toestand 2de kwartaal 2020 (boekhoudperiode 1 tot
en met 6) over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de
beheerscontrole en de evolutie van de budgetten, opgemaakt door de
financieel directeur op 30 juli 2020.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van het geconsolideerd rapport over de thesaurietoestand, de
liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten van de
gemeente en OCMW, toestand tweede kwartaal 2020 (boekhoudperiode 1 tot en
met 6).

5. Kennisnemen van het rapport over het debiteurenbeheer van de gemeente, toestand 3 augustus 2020

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 177.
Rapport, toestand 3 augustus 2020, over het debiteurenbeheer van de
gemeente, opgemaakt door financieel directeur.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van het rapport over het debiteurenbeheer van de gemeente.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» algemeen directeur: 1.

6. Kennisnemen van de opvolgingsrapportering over de uitvoering van het prioritair beleid van het
meerjarenplan 2020-2025 gedurende het eerste semester van het boekjaar 2020

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 264.
Meerjarenplan 2020-2025.

Verslag van de gemeenteraad van 7 september 2020

2/19

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 19 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6826-2265-4449-6028.

Feiten, context en
argumentatie

»

»

»

»

»

Met het oog op een adequate beleidscyclus moet de raad
beleidsdoelstellingen formuleren en actieplannen en acties vooropstellen om
de doelstellingen te realiseren. Daarna selecteert de raad die acties of
actieplannen waarover hij expliciet geïnformeerd wil worden in de
beleidsrapporten. Dat zijn de prioritaire acties of actieplannen, die meer in
detail getoond worden in de strategische nota van het meerjarenplan en
nadien in de opvolgingsrapportering en in de beleidsevaluatie van de
jaarrekening.
Er wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een
opvolgingsrapportering voorgelegd over de uitvoering van het prioritair
beleid van het meerjarenplan 2020-2025 gedurende het eerste semester van
het boekjaar.
Het prioritair beleid binnen het lokaal bestuur is als volgt samen te vatten:
Beleidsdoelstelling
Een sterkere gemeenteraad.
Actieplan 036
De rol van de gemeenteraad en de OCMW-raad
versterken.
Actie 001
We rapporteren halfjaarlijks aan de gemeenteraad
en OCMW-raad over alle acties ui het
meerjarenplan.
Beschrijving actie
Zesmaandelijks wordt er vanuit het
managementteam over alle acties in het
meerjarenplan gerapporteerd aan het college van
burgemeester en schepenen. Voor de
gemeenteraad blijft de inhoudelijke rapportering in
principe beperkt tot de prioritaire acties. Door
diezelfde inhoudelijke rapportering aan het college
van burgemeester en schepenen open te trekken
naar de gemeenteraad, willen we de rol van de
gemeenteraad versterken. De raad krijgt zo niet
enkel een beter zicht op het financiële aspect, maar
zeker ook op het inhoudelijke. Hierbij wordt de
extra planlast voor de administratie zoveel mogelijk
beperkt.
Budget
€ 1.000,00 per jaar.
In de afsprakennota met het managementteam werden volgende deadlines
afgesproken:
1 februari
DH
rapportering uitvoering acties juli – december
15 februari
MAT kennisname rapportering diensten uitvoering
acties juli – december vorig jaar
1 maart
CBS kennisname rapportering diensten uitvoering
acties juli – december vorig jaar
15 maart
GR
kennisname rapportering diensten uitvoering
acties juli – december vorig jaar
+ op website plaatsen
1 september
DH
rapportering uitvoering acties januari – juni
15 september
MAT kennisname rapportering diensten uitvoering
acties januari – juni
1 oktober
CBS kennisname rapportering diensten uitvoering
acties januari – juni
15 oktober
GR
kennisname rapportering diensten uitvoering
acties januari – juni
+ op website plaatsen
De feitelijke rapportering aan de raad wordt dus jaarlijks verwacht in oktober
(rapport eerste semester) en maart (rapport tweede semester).
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»

Stemmen
Besluit

Aangezien de feitelijke rapportering over het eerste semester van het
boekjaar pas in het vierde kwartaal gebeurt, moet de raad op vandaag reeds
formeel kennis nemen van de decretaal verplichte opvolgingsrapportering
over de uitvoering van het prioritair beleid van het meerjarenplan 2020-2025
gedurende het eerste semester van het boekjaar:
Status actie
Niet uitgevoerd
Resterend budget
€ 1.000,00
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van de opvolgingsrapportering over de uitvoering van het
prioritair beleid van het meerjarenplan 2020-2025 gedurende het eerste semester
van het boekjaar 2020.

7. Vaststellen van het aanvullend reglement op het wegverkeer over kort parkeren

Bevoegdheid
Juridische grond

Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40.
Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en 135, § 2.
Wet van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
over het wegverkeer, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 2.
» Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, en latere
wijzigingen, in het bijzonder titel III.
» Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden worden
bepaald, en latere wijzigingen.
» Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, en latere
wijzigingen.
» Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging
van de verkeerstekens.
» Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.
» Beslissing van de gemeenteraad van 13 februari 2020 over vaststellen van
een aanvullend reglement op het wegverkeer over kort parkeren.
» Er is een nieuwe locatie met een voorbehouden parkeerplaats nodig, met
name:
 Op het Dorsplein, ter hoogte van de woning met huisnummer 25.
Artikel 15 wordt daarom aan het reglement toegevoegd.
» De maatregelen die hierna worden genomen betreffen gemeentewegen.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Op de hierna vermelde plaatsen wordt een parkeerplaats voorbehouden voor het
kort parkeren:
 Stationsstraat, tegenover de woning met huisnummer 19;
 Stationsstraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 59 : 2 plaatsen.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden E9a, voorzien van het onderbord type VIIc met opschrift
maximum 10 minuten.
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Artikel 2
Op de hierna vermelde plaats wordt een parkeerplaats voorbehouden voor het kort
parkeren:
 Gullegemsestraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 21.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden E9a, voorzien van het onderbord type VIIc met opschrift
maximum 10 minuten en met het onderbord V met opschrift van maandag tot en
met vrijdag tussen 8 uur en 20 uur.
Artikel 3
Op de hierna vermelde plaatsen wordt een parkeerplaats voorbehouden voor het
kort parkeren:
 Gullegemsestraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 139;
 Plaats, ter hoogte van de woning met huisnummer 12 : 2 plaatsen;
 Sint-Eloois-Winkelstraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 15;
 Sint-Eloois-Winkelstraat, tegenover de woning met huisnummer 52;
 Gullegemsestraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 152: 2
plaatsen.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden E9a, voorzien van het onderbord type VIIc met opschrift
maximum 10 minuten en met het onderbord V met opschrift tussen 6 uur en 20
uur.
Artikel 4
Op de hierna vermelde plaats wordt een parkeerplaats voorbehouden voor het kort
parkeren:
 Sint-Jansplein, ter hoogte van de woning met huisnummer 13.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden E9a, voorzien van het onderbord type VIIc met opschrift
maximum 10 minuten en met het onderbord V met opschrift van maandag tot en
met zaterdag tussen 6 uur en 20 uur.
Artikel 5
Op de hierna vermelde plaatsen wordt een parkeerplaats voorbehouden voor het
kort parkeren:
 Gullegemsestraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 26;
 Kerkplein, ter hoogte van de woning met huisnummer 4;
 Dorpsplein, ter hoogte van de woning met huisnummer 7-9.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden E9a, voorzien van het onderbord type VIIc met opschrift
maximum 10 minuten en met het onderbord V met opschrift tussen 6.30 uur en
18 uur.
Artikel 6
Op de hierna vermelde plaats wordt een parkeerplaats voorbehouden voor het kort
parkeren:
 Kasteelstraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 13.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden E9a, voorzien van het onderbord type VIIc met opschrift
maximum 10 minuten en met het onderbord V met opschrift tussen 9.30 uur en
18 uur.
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Artikel 7
Op de hierna vermelde plaatsen wordt een parkeerplaats voorbehouden voor het
kort parkeren:
 Sint-Pietersstraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 8;
 Kasteelstraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 17;
 Sint-Eloois-Winkelstraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 5;
 Gullegemsestraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 9;
 Gullegemsestraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 129.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden E9a, voorzien van het onderbord type VIIc met opschrift
maximum 10 minuten en met het onderbord V met opschrift van maandag tot
vrijdag tussen 7 uur en 9 uur en tussen 15 uur en 18 uur.
Artikel 8
Op de hierna vermelde plaatsen wordt een parkeerplaats voorbehouden voor het
kort parkeren:
 Stationsstraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 46;
 Stationsstraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 77;
 Stationsstraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 98.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden E9a, voorzien van het onderbord type VIIc met opschrift
maximum 10 minuten en met het onderbord V met opschrift tussen 6.30 uur en
18.30 uur.
Artikel 9
Op de hierna vermelde plaats wordt een parkeerplaats voorbehouden voor het kort
parkeren:
 Rollegemstraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 228.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden E9a, voorzien van het onderbord type VIIc met opschrift
maximum 10 minuten en met het onderbord V met opschrift van maandag tot en
met zaterdag tussen 8.30 uur en 18.30 uur.
Artikel 10
Op de hierna vermelde plaats wordt een parkeerplaats voorbehouden voor het kort
parkeren:
 Hugo Verriestlaan, ter hoogte van de woning met huisnummer 23.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden E9a, voorzien van het onderbord type VIIc met opschrift
maximum 30 minuten en met het onderbord V met opschrift van dinsdag tot en
met zaterdag tussen 6.30 uur en 19 uur.
Artikel 11
Op de hierna vermelde plaats wordt een parkeerplaats voorbehouden voor het kort
parkeren:
 Sint-Jansstraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 16.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden E9a, voorzien van het onderbord type VIIc met opschrift
maximum 10 minuten en met het onderbord V met opschrift van maandag tot en
met vrijdag tussen 8 uur en 17.30 uur.
Artikel 12
Op de hierna vermelde plaats wordt een parkeerplaats voorbehouden voor het kort
parkeren:
 Sint-Eloois-Winkelstraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 3.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden E9a, voorzien van het onderbord type VIIc met opschrift
maximum 10 minuten en met het onderbord V met opschrift elke dag tussen 10
uur en 21 uur.
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Artikel 13
Op de hierna vermelde plaats wordt een parkeerplaats voorbehouden voor het kort
parkeren:
 Gullegemsestraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 99.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden E9a, voorzien van het onderbord type VIIc met opschrift
maximum 10 minuten en met het onderbord V met opschrift elke dag tussen 6
uur en 18.30 uur, uitgezonderd op woensdag.
Artikel 14
Op de hierna vermelde plaats wordt een parkeerplaats voorbehouden voor het kort
parkeren:
 Gullegemsestraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 111.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden E9a, voorzien van het onderbord type VIIc met opschrift
maximum 10 minuten en met het onderbord V met opschrift elke dag tussen
7 uur en 8 uur en tussen 16 uur en 18 uur, van maandag tot en met vrijdag.
Artikel 15
Op de hierna vermelde plaats wordt een parkeerplaats voorbehouden voor het kort
parkeren:
 Dorpsplein, ter hoogte van de woning met huisnummer 25.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de
verkeersborden E9a, voorzien van het onderbord type VIIc met opschrift
maximum 10 minuten en met het onderbord V met opschrift elke dag tussen
7 uur en 8 uur en tussen 16 uur en 18 uur, van maandag tot en met vrijdag.
Artikel 16
Dit reglement treedt in werking van zodra de verkeerssignalisatie is aangebracht.
Op dat ogenblik wordt het bestaande reglement van 13 februari 2020 opgeheven.
Artikel 17
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met
vermelding van de publicatiedatum.
» dienst secretariaat: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst secretariaat: het bekendmakingsregister invullen.
» technische dienst: de verkeerssignalisatie aanbrengen.
Artikel 18
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» technische dienst: 1;
» griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk
(kortrijk.correctionelegriffie@just.fgov.be): 1;
» griffie van de politierechtbank Kortrijk (Beheerstraat 41 – 8500 Kortrijk): 1;
» politiezone Grensleie: 1.
8. Vaststellen van het aanvullend reglement op het wegverkeer over parkeren in de Gullegemsestraat, tussen
de woningen met huisnummer 186a en 196, aan de pare kant

Bevoegdheid

»

Decreet Lokaal Bestuur.
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Juridische grond

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»

Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en 135, § 2.
Wet van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
over het wegverkeer, en latere wijzigingen.
» Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, en latere
wijzigingen, in het bijzonder titel III.
» Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden worden
bepaald, en latere wijzigingen.
» Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, en latere
wijzigingen.
» Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging
van de verkeerstekens.
» Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.
» Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 augustus
2019 over vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer te
Ledegem naar aanleiding van een parkeerreglementering in de
Gullegemsestraat 186a tot en met 196, aan de pare kant.
» Er is een parkeerreglementeringswijziging nodig in de Gullegemsestraat
waarbij toegelaten wordt om te parkeren op het trottoir.
» De genomen maatregelen in de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen zijn gunstig geëvalueerd.
» De maatregelen worden genomen op een gemeenteweg.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het is toegelaten te parkeren op het trottoir in de Gullegemsestraat, tussen de
woningen met huisnummer 186a en 196 aan de pare kant.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de bestuurders door de
verkeersborden E9a, onderbord GXa als begin en GXb als einde.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 oktober 2020.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website
met vermelding van de publicatiedatum.
» dienst secretariaat: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst secretariaat: het bekendmakingsregister invullen.
» technische dienst: de verkeerssignalisatie aanbrengen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» technische dienst: 1;
» griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk
(kortrijk.correctionelegriffie@just.fgov.be): 1;
» griffie van de politierechtbank Kortrijk (Beheerstraat 41 – 8500 Kortrijk): 1;
» politiezone Grensleie: 1.

9. Goedkeuren van de aktes over de aankoop van onroerend goed, het vestigen van erfdienstbaarheden en de
pachtbeëindiging van gronden in de Fabriekslaan en Papestraat
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Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

»
»

»
»
»

»

»

»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41, tweede lid, 11°.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 maart 2020
over opdracht aan afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid,
voor de bovengrondse aankoop, de ondergrondse inname en het vestigen
van erfdienstbaarheid in de Fabriekslaan.
Opmetingsplan van 2 maart 2020 opgemaakt door Studiebureau Demey
bvba.
Schattingsverslag van 6 maart 2020 opgemaakt door Marc Van Daele, Vlaams
commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.
Ontwerpakte van aankoop van onroerend goed en van vestigen
erfdienstbaarheid ten gunste van het rioleringsnet, opgemaakt door Marc
Van Daele, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, voor de
aankoop van zestig centiare (60ca) grond, gelegen Fabriekslaan, te nemen uit
een perceel gekadastreerd als bouwgrond, sectie C nummer 1062B P0000
met een totale oppervlakte volgens kadaster van vijftien are drieëndertig
centiare (15a 33ca), met gereserveerd individueel perceel
identificatienummer C 1062N P0000,
en voor vestigen van erfdienstbaarheid ten gunste van het rioleringsnet op
eenennegentig centiare (91ca) grond, gelegen Fabriekslaan, te nemen uit een
perceel gekadastreerd als bouwgrond, sectie C nummer 1062B P0000 met
een totale oppervlakte volgens kadaster van vijftien are drieëndertig centiare
(15a 33ca),
voor de totaalprijs van € 19.500,00.
Ontwerpakte van aankoop van onroerend goed, opgemaakt door Marc Van
Daele, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, voor de
aankoop van twee are tweeëndertig centiare (2a 32ca) grond, gelegen
Fabriekslaan, te nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwland, sectie C
nummer 669H P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van
negenennegentig are zestien centiare (99a 16ca) met gereserveerd
individueel perceel identificatienummer C 669M P0000,
en voor de aankoop van drie are eenennegentig centiare (3a 91ca) grond,
gelegen Fabriekslaan, te nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwland,
sectie C nummer 669H P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster
van negenennegentig are zestien centiare (99a 16ca) met gereserveerd
individueel perceel identificatienummer C 669L P0000,
voor de totaalprijs van € 8.850,00.
Ontwerpakte van aankoop van onroerend goed, opgemaakt door Marc Van
Daele, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, voor de
aankoop van veertig centiare (40ca) grond, gelegen Fabriekslaan, te nemen
uit een perceel gekadastreerd als grond, sectie C nummer 1062C P0000 met
een totale oppervlakte volgens kadaster van één hectare zestien are veertien
centiare (1ha 16a 14ca), met gereserveerd individueel perceel
identificatienummer C 1062P P000,
en voor de aankoop van twee are negenenzeventig centiare (2a 79ca) grond,
gelegen Fabriekslaan, te nemen uit een perceel gekadastreerd als grond,
sectie C nummer 1062 C P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster
van één hectare zestien are veertien centiare (1ha 16a 14ca), met
gereserveerd individueel perceel identificatienummer C 1062L P0000,
voor de totaalprijs van € 3.400,00.
Ontwerpakte van aankoop van onroerend goed en van vestigen
erfdienstbaarheid ten gunste van het rioleringsnet, opgemaakt door Marc
Van Daele, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, voor de
aankoop vijfenvijftig centiare (55ca) grond, gelegen Paepestraat, te nemen uit
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»

een perceel gekadastreerd als bouwland, sectie C nummer 678 P0000 met
een totale oppervlakte volgens kadaster van dertig are twintig centiare (30a
20ca), met gereserveerd individueel perceel identificatienummer C 678A
P0000,
en voor de aankoop van acht centiare (8ca) grond, gelegen Paepestraat, te
nemen uit een perceel, gekadastreerd als bouwland, sectie C nummer 670
P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van vier are zeventig
centiare (4a 70ca), met gereserveerd individueel perceel identificatienummer
C 670B P0000,
en voor de aankoop van vijftien centiare (15ca) grond, gelegen Papestraat, te
nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwland, sectie C nummer 666D
P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van drieënnegentig are
drieëntachtig centiare (93a 83ca), met gereserveerd individueel perceel
identificatienummer C 666 F P0000,
en voor de aankoop van vijf centiare (5ca) grond, gelegen Papestraat, te
nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwland, sectie C nummer 666D
P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van drieënnegentig are
drieëntachtig centiare (93a 83ca), met gereserveerd individueel perceel
identificatienummer C 666G P0000,
en voor de aankoop van tweeënvijftig centiare (52ca) grond, gelegen
Paepestraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd als weiland, sectie C
nummer 671B P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van
dertien are tien centiare (13a 10ca), met gereserveerd individueel perceel
identificatienummer C 671C P0000,
en voor de aankoop van vier are achtenzeventig centiare (4a 78ca) grond,
gelegen Papestraat , te nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwland,
sectie C nummer 665W P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster
van achtendertig are zevenendertig centiare (38a 37ca), met gereserveerd
individueel perceel identificatienummer C 665Y P0000,
en voor het vestigen van erfdienstbaarheid op zestien centiare (16ca) grond,
gelegen Paepestraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwland,
sectie C nummer 670 P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster
van vier are zeventig centiare (4a 70ca),
en voor het vestigen van erfdienstbaarheid op drie are achttien centiare (3a
18ca) grond, gelegen Papestraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd als
bouwland, sectie C nummer 666D P0000 met een totale oppervlakte volgens
kadaster van drieënnegentig are drieëntachtig centiare (93a 83ca),
voor de totaalprijs van € 7.100,00
De akte van pachtbeëindiging onder opschortende voorwaarde van 27 juni
2020, opgemaakt door Marc Van Daele, Vlaams commissaris bij de afdeling
Vastgoedtransacties, voor het beëindigen van de pacht op vijfenvijftig
centiare (55ca) grond, gelegen Paepestraat, te nemen uit een perceel
gekadastreerd als bouwland, sectie C nummer 678 P0000 met een totale
oppervlakte volgens kadaster van dertig are twintig centiare (30a 20ca), met
gereserveerd individueel perceel identificatienummer C 678A P0000,
en voor het beëindigen van de pacht op acht centiare (8ca) grond, gelegen
Paepestraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwland, sectie C
nummer 670 P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van vier are
zeventig centiare (4a 70ca), met gereserveerd individueel perceel
identificatienummer C 670B P0000,
en voor het beëindigen van de pacht op vijftien centiare (15ca), gelegen
Papestraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwland, sectie C
nummer 666D P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van
drieënnegentig are drieëntachtig centiare (93a 83ca), met gereserveerd
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individueel perceel identificatienummer C 666F P0000,
en voor het beëindigen van pacht op vijf centiare (5ca) grond, gelegen
Papestraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwland, sectie C
nummer 666D P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van
drieënnegentig are drieëntachtig centiare (93a 83ca), met gereserveerd
individueel perceel identificatienummer C 666G P0000,
en voor het beëindigen van de pacht op tweeënvijftig centiare (52ca) grond,
gelegen Paepestraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd als weiland,
sectie C nummer 671B P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster
van dertien are tien centiare (13a 10ca), met gereserveerd individueel perceel
identificatienummer C 671C P0000,
en voor het beëindigen van de pacht op vier are achtenzeventig centiare (4a
78ca) grond, gelegen Papestraat , te nemen uit een perceel gekadastreerd als
bouwland, sectie C nummer 665W P0000 met een totale oppervlakte
volgens kadaster van achtendertig are zevenendertig centiare (38a 37ca), met
gereserveerd individueel perceel identificatienummer C 665Y P0000,
voor de totaalprijs van € 2.200,00.
» De aankoop van de onroerende goederen en het vestigen van
erfdienstbaarheden gebeuren om reden van openbaar nut en meer bepaald
voor het uitvoeren van afkoppelings- en rioleringswerken tussen Fabriekslaan
en Papestraat.
» De kost voor de aankopen van de onroerende goederen en het vestigen van
erfdienstbaarheden bedraagt € 38.850,00.
» De kost voor de pachtbeëindiging bedraagt € 2.200,00.
» De bedragen zijn voorzien in het investeringsbudget.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De aktes over de aankoop van onroerend goed, het vestigen van
erfdienstbaarheden en de pachtbeëindiging van gronden in de Fabriekslaan en
Papestraat goed te keuren.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 3
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» eigenaars en pachter: 1;
» afdeling vastgoedtransacties Vlaamse overheid: 1;
» dienst financiën: 1.

10. Goedkeuren van de aktes over kosteloze grondafstanden in de Gootstraat

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

»
»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41, tweede lid, 11°.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 juli 2015
over opdracht aan afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, tot
kosteloze overdracht van een zijweg van de Gootstraat
Opmetingsplan van 10 juli 2015, opgemaakt door landmeter-expert Gerard
D’Halluin.
Ontwerpakte van kosteloze overdracht van onroerende goederen, opgemaakt
door Marc Van Daele, Vlaams commissaris bij de afdeling
Vastgoedtransacties, voor zes centiare (6ca) grond, wegenis Gootstraat, te
nemen uit een perceel gekadastreerd als weiland, sectie A nummer 1236/B
P0000, met een totale oppervlakte van negenendertig are negenentachtig
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centiare (39a 89ca), met gereserveerd individueel perceel
identificatienummer A 1554 E P000, en voor vijftien centiare (15ca) grond,
wegenis Gootstraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd als landgebouw,
sectie A nummer 1240/G P000, met een totale oppervlakte van vijftien are
achtentwintig centiare (15a en 28ca) met gereserveerd individueel perceel
identificatienummer A 1554 F P0000, eigendom van Demyttenaere David en
Ghekiere Marieke.
» Ontwerpakte van kosteloze overdracht van onroerende goederen, opgemaakt
door Marc Van Daele, Vlaams commissaris bij de afdeling
Vastgoedtransacties, voor één are en vijf centiare (1a 15ca) grond, wegenis
Gootstraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwland, sectie A
nummer 1225/B P0000, met een totale oppervlakte van vier hectare vijf are
vijfentwintig centiare (4ha 5a 25ca) met gereserveerd individueel perceel
identificatienummer A 1554 B P0000, eigendom van Ghekiere Greta.
» Ontwerpakte van kosteloze overdracht van onroerende goederen, opgemaakt
door Marc Van Daele, Vlaams commissaris bij de afdeling
Vastgoedtransacties, voor acht are vijfenveertig centiare (8a 45ca) grond,
wegenis Gootstraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwland,
sectie A nummer 1241/C P0000, met een totale oppervlakte van één hectare
tweeënzestig are eenentwintig centiare (1ha 62a 21ca), met gereserveerd
individueel perceel identificatienummer A 1554 C P0000, eigendom van
Ghekiere Joris en Pottie Christine.
» Ontwerpakte van kosteloze overdracht van onroerende goederen, opgemaakt
door Marc Van Daele, Vlaams commissaris bij de afdeling
Vastgoedtransacties, voor veertien centiare (14ca) grond, wegenis
Gootstraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwland, sectie A
nummer 1003/B P0000, met een totale oppervlakte van veertien are vijftig
centiare (14a 50ca), met gereserveerd individueel perceel identificatie
nummer A 1554 A P0000, eigendom van Hanssens Filip en Hanssens Stefan.
» Ontwerpakte van kosteloze overdracht van onroerende goederen, opgemaakt
door Marc Van Daele, Vlaams commissaris bij de afdeling
Vastgoedtransacties, voor drie are negenendertig centiare (3a 99ca) grond,
wegenis Gootstraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd als bouwland,
sectie B nummer 1265/C P0000, met een totale oppervlakte van achtenzestig
are (68a), met gereserveerd individueel perceel identificatienummer A
nummer 1554 D P0000, en voor één are achtentachtig centiare (1a 88ca)
grond, wegenis Gootstraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd als
bouwland, sectie A nummer 1264/A P0000, met een totale oppervlakte van
achtentwintig are zeventig centiare (28a 70ca), met gereserveerd individueel
perceel identificatienummer A 1554 G P0000, eigendom van Maes
Christophe.
» De kosteloze overdrachten geschieden om reden van openbaar nut, meer
bepaald voor de opname van een zijweg van de Gootstraat in het openbaar
domein.
» De overdracht gebeurt kosteloos.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De aktes over de kosteloze grondafstanden in de Gootstraat worden
goedgekeurd.
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Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» eigenaars: 1;
» afdeling vastgoedtransacties Vlaamse overheid: 1.
11. Goedkeuren om beroep te kunnen doen op stad Roeselare als aankoopcentrale voor de aankoop van
kopiepapier

Bevoegdheid
Juridische grond

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie

Financiële gevolgen
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40, § 2 en 41, tweede lid, 10°.
Beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2019 over vaststellen van het
reglement over het begrip dagelijks bestuur.
» Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
» Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten.
» Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten in klassieke sectoren.
» Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
» Beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2019 over goedkeuren van de
categorieën van verrichtingen die uitgesloten zijn van de visumverplichting.
» Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 april 2020
van stad Roeselare over groepsaankoop kopiepapier voor 4 jaar met online
bestelsysteem - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring.
» De in uitvoering van deze beslissing door het college van burgemeester en
schepenen van stad Roeselare goedgekeurde opdrachtdocumenten,
inzonderheid het bijzonder bestek met nummer FAC/001-2020.
» Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 juni 2020
van de stad Roeselare over de groepsaankoop kopiepapier voor 4 jaar met
online bestelsysteem - gunning - goedkeuring.
» De vorige groepsaankoop voor kopiepapier liep ten einde.
» Stad Roeselare treedt op als aankoopcentrale.
» De opdracht werd voor 4 jaar gegund aan Igepa Belux nv, Nijverheidslaan 4,
9880 Aalter.
» Het is aangewezen dat de gemeente gebruik kan maken van de
aankoopcentrale om volgende redenen:
- De in de aankoopcentrale voorziene opdracht voldoet aan de behoeften
van het bestuur.
- Het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een
besparing aan tijd en geld betekent.
- Stad Roeselare beschikt over knowhow of technische expertise over
voormelde opdracht.
» Er is geen afnameverplichting.
» De gemeente kan als aangeslotene bij de aankoopcentrale rechtsreeks
opdrachten plaatsen bij Igepa Belux nv.
» De gemeente blijft zelf instaan voor de uitvoering van de geplaatste opdracht
(levering, opvolging, betaling van facturen, …).
» Bij Creat - onze huidige leverancier - kost één doos papier € 13,70 exclusief
btw, via de aankoopcentrale stad Roeselare kost één doos papier bij Igepa
Belux nv € 11,25 exclusief btw.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
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Dat de gemeente beroep kan doen op stad Roeselare als aankoopcentrale voor de
aankoop van kopiepapier bij Igepa Belux nv, Nijverheidslaan 4, 9880 Aalter.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst financiën: 1;
» stad Roeselare: 1;
» Igepa Belux nv: 1.
12. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst over de oprichting van een kostendelende vereniging voor
intergemeentelijke GIS-operatoren

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

Financiële gevolgen
Stemmen
Besluit

»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 40 en 41, tweede lid, 5°
§ 2, 5°.
» BTW-wetboek, in het bijzonder artikel 44, § 2bis.
» Samenwerkingsovereenkomst ‘Kostendelende Vereniging Intergemeentelijke
GIS-operatoren - WVI’ (KDV IGGO-WVI).
» De gemeente doet beroep op een intergemeentelijke GIS-coördinator via de
dienstverlenende vereniging WVI.
» Eens de beleidskeuzes gemaakt, dient GIS uitgerold op de werkvloer. In
eerste instantie gebeurt dit door de medewerkers van de gemeente zelf.
Indien de gemeente kampt met een (tijdelijk of structureel)
capaciteitsprobleem kan zij hiervoor beroep doen op WVI-medewerkers. ln
het laatste geval wordt dit opgenomen door iemand uit de WVI-pool van
"GIS-operatoren". Dit zijn medewerkers die een ruime ervaring hebben met
digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) en opbouw van allerlei
gemeentelijke registers. Zij kunnen gemeentelijke plannen DSI-conform
digitaliseren, registers opbouwen, zaken op terrein inventariseren en
digitaliseren, ...
» Door een wijziging in de btw-wetgeving is het delen van personeel buiten het
kader van een kostendelende vereniging (KDV) btw-plichtig.
» Voor de intergemeentelijke GIS-coördinatoren stelt zich geen probleem,
aangezien deze reeds vanuit een KDV prestaties leveren.
» Voor de intergemeentelijke GIS-operatoren wordt nu ook een KDV opgericht,
zodat de prestaties ook zonder btw kunnen aangerekend worden.
» Hiervoor moet een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd worden. De
overeenkomst heeft een vaste duurtijd van twee jaar. Na afloop van de vaste
duurtijd kan deze verlengd worden, telkens en automatisch voor één jaar.
» De gemeente zal vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep van de KDV.
» Er wordt een budget voorzien van € 2.750,00 voor het werkjaar 2021 en
€ 2.750,00 voor het werkjaar 2022.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst over de oprichting van een kostendelende
vereniging voor intergemeentelijke GIS-operatoren goed te keuren.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 3
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» WVI dv: 1.
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13. Goedkeuren van de uitwerking van het sectoraal akkoord 2020

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»

»
Verwijzingsdocumenten

»
»
»

Feiten, context en
argumentatie

»
»

»
»

»

Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en
houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en
latere wijzigingen.
Omzendbrief KB/ABB 2020/2 van 28 mei 2020 over het sectoraal akkoord
2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 april 2018
betreffende vaststellen rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.
Sectoraal akkoord lokale en provinciale besturen 2020.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 augustus
2020 over princiepsbeslissing sectoraal akkoord 2020.
De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal
1,1 % vanaf 1 januari 2020.
Deze koopkrachtverhoging moet worden gerealiseerd op 3 verschillende
manieren:
1. Personeelsleden van de lokale besturen die op de datum van het
afsluiten van dit sectoraal akkoord de maximale werkgeversbijdrage
voor de maaltijdcheques nog niet bereikt hebben, ontvangen vanaf 1
januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging via een verhoging
van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques tot het fiscaal
maximum, met een maximum van € 100,00 per VTE.
2. Elk personeelslid krijgt vanaf 1 januari 2020 een recurrente
koopkrachtverhoging van € 200,00 per VTE.
3. Vanaf 1 januari 2020 wordt de minimale bijdragevoet tweede
pensioenpijler van het contractueel VIA personeel opgetrokken naar
2,5 %.
Op 22 juni werd hierover onderhandeld met de vakorganisaties.
Op 3 augustus nam het college van burgemeester en schepenen een
princiepsbeslissing, waarin geopteerd werd om de koopkrachtverhoging zo
veel als mogelijk te verwezenlijken door middel van lokale
handelaarsbonnen. Ondertussen blijkt dat de wetgever slechts een fiscale en
sociale vrijstelling voorziet voor een totaalbedrag van € 40,00 aan lokale
handelaarsbonnen. Het college stelt dan ook voor om de resterende
koopkrachtverhoging te verwezenlijken door het verhogen van de
maaltijdcheques.
Volgend voorstel wordt gedaan, in samenspraak met de vakorganisaties:
1. Het lokaal bestuur heeft de maximale werkgeversbijdrage nog niet
bereikt:
 Vanaf 1 juli 2020 verhoogt de maaltijdcheque met € 0,50 naar €
5,50.
 Regularisatie periode 1 januari – 30 juni 2020: tijdelijke (6
maanden) verhoging van de maaltijdcheques met nogmaals €
0,50.
2. Recurrente koopkrachtverhoging van € 200,00 per VTE:
 Vanaf 1 juli 2020 verhoging van de maaltijdcheques met
nogmaals € 0,80.
 € 40,00 in lokale handelaarsbonnen.
 Regularisatie periode 1 januari – 30 juni 2020: tijdelijke (6
maanden) verhoging met nogmaals € 0,80.
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3.

Advies
Financiële gevolgen
Stemmen
Besluit

Momenteel bedraagt de bijdragevoet tweede pensioenpijler 2 %:
 De bijdragevoet tweede pensioenpijler wordt voor alle
medewerkers verhoogd van 2 % naar 2,5 %.
 Eenmalige correctie voor de periode van 1 januari 2020 tot
datum van de effectieve verhoging door inhaalpremie.
» Protocol van akkoord van ACV – Openbare Diensten.
» Protocol van akkoord met opmerkingen van ACOD.
» Maaltijdcheques: jaarlijkse verhoging met € 12.792,00.
» Lokale handelaarsbonnen: jaarlijkse uitgave van € 1.600,00.
» Tweede pensioenpijler: jaarlijkse verhoging met € 3.589,47.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Vanaf 1 juli 2020 wordt het bedrag van de maaltijdcheques verhoogd met € 1,30
naar € 6,30.
Artikel 2
Voor de periode juli – december 2020 wordt het bedrag van de maaltijdcheques
tijdelijk verhoogd met € 1,30 naar € 7,60.
Artikel 3
Jaarlijks wordt een totaalbedrag van € 40,00 per VTE voorzien in lokale
handelaarsbonnen.
Artikel 4
De bijdragevoet tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden
wordt vanaf 1 september 2020 voor alle medewerkers verhoogd van 2 % naar 2,5
% van het pensioengevend jaarloon.
Artikel 5
Er wordt een inhaaltoelage op de tweede pensioenpijler voor de contractuele
personeelsleden toegekend van 0,50 % van het pensioengevend jaarloon, en dit
voor de periode van 1 januari tot en met 31 augustus 2020. Er wordt hiervoor een
factuur opgevraagd aan de handelsvennootschap “Belfius Verzekeringen - Ethias
lokale contractanten”.
Artikel 6
De andere artikelen uit de beslissing van de gemeenteraad van 12 mei 2010 over
het invoeren van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele
personeelsleden en goedkeuren van het bestek opgemaakt door de RSZPPO
blijven van toepassing.
Artikel 7
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 8
Volgende werkopdracht wordt goedgekeurd:
» dienst personeel: de nodige aanpassingen doen aan de rechtspositieregeling.
Artikel 9
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» financieel directeur: 1;
» Belfius Verzekeringen - Ethias lokale contractanten: 1;
» Cipal Schaubroeck: 1.

14. Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 7 juli 2020 over goedkeuren van de organisatie van
de kermis in Sint-Eloois-Winkel op 11 en 12 juli 2020

Bevoegdheid

»

Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 134, § 1 en 135, § 2.
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Juridische grond
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

»

Ministeriële besluiten over de federale fase om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken.
» Beslissing van de burgemeester van 7 juli 2020 over goedkeuren van de
organisatie van de kermis in Sint-Eloois-Winkel op 11 en 12 juli 2020.
» De beslissing van de burgemeester vervalt als ze niet wordt bekrachtigd op de
eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De beslissing wordt bekrachtigd.

15. Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 21 augustus 2020 over lokale aanvullende
maatregelen in functie van de bestrijding van de COVID-19 crisis

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

»
»

Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 134, § 1 en 135, § 2.
Ministeriële besluiten over de federale fase om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken.
» Beslissing van de burgemeester van 21 augustus 2020 over lokale
aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis.
» De beslissing van de burgemeester vervalt als ze niet wordt bekrachtigd op de
eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De beslissing wordt bekrachtigd.

16. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 389.
Verslag van de algemene vergadering van WVI van 3 juni 2020.
Verslag en bijlage van de vergadering van de raad van bestuur van WVI van
10 juni 2020.
» Verslag van de vergadering van Fluvius West van 19 juni 2020.
» Verslag van Midwestoverleg van 23 juni 2020.
» Verslag van vergadering van de raad van bestuur van Woondienst regio
Izegem van 1 juli 2020.
» Verslag van de vergadering van de Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio
Izegem en bijhorende nota van 1 juli 2020.
» Verslag van de provinciale vergadering van De Watergroep van 8 en 9 juli
2020.
» Verslag van vergaderingen van het aandeelhouderbestuur van de
drinkwaterdienst 2020/2 van De Watergroep van 8 en 9 juli 2020.
» De gemeenteraad waakt over de afstemming van het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gemeentelijk beleid.
» Er is afgesproken dat de gemeenteraad kennis neemt van de verslagen van de
vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van
de gemeentelijke adviesraden.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van bovenvermelde verslagen.
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17. Toegevoegd punt van raadslid Caroline Seynhaeve - Goedkeuren dat er een regenboogzebrapad aangelegd
wordt in de schoolomgevingen van Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

Financiële gevolgen
Stemmen

Besluit

»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 21.
E-mail van raadslid Caroline Seynhaeve van 31 augustus 2020.
» Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten
aan de agenda toevoegen. De gemeenteraadsleden bezorgen daarvoor hun
toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de
voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.
» Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan niet
gebruikmaken van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid.
» De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld
door de voorzitter van de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de
gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen.
» Overweging van het raadslid: “Steeds meer steden en gemeenten leggen een
regenboogzebrapad aan in de schoolomgeving om de aandacht te trekken
tegen discriminatie van holebi’s en transgenders. Zowel jongeren als
ouderen kunnen zo’n zebrapad waarderen en het verhoogt de
verkeersveiligheid in de omgeving. Dit is een laagdrempelige manier om de
diversiteit zichtbaar te maken. Hiermee geven we een duidelijk signaal:
iedereen is welkom in Ledegem!”
» Voorstel van beslissing van het raadslid:
“Artikel 1
Een regenboogzebrapad aan te leggen in de schoolomgevingen van Ledegem,
Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek
financiële gevolgen worden goedgekeurd.”
» De kostprijs voor deze spuitwerken wordt geraamd op € 3.200,00 per
zebrapad.
3 ja-stemmen (Caroline Seynhaeve, Andy Vandoorne, Sien Jacques)
18 neen-stemmen (Bart Dochy, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof,
Wally Corneillie, Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf,
Marianne Eeckhout, Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Katelijn VermautVan Isacker, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme,
Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter)
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het punt niet goed te keuren.

»

18. Vraagstelling

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 31 en 74.
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder artikel
11, § 3.
Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad, in het bijzonder artikel 11, § 3.
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Feiten, context en
argumentatie

»

»
»
»
Verwijzingsdocumenten

»

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de
gemeenteraad kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over
aangelegenheden van de gemeente of het OCMW, die niet op de agenda van
de gemeenteraad of de OCMW-raad staan.
Daartoe bezorgen zij voor de zitting een e-mail aan de voorzitter en de
algemeen directeur waarin volgende gegevens vermeld worden: de naam van
de vraagsteller, aan wie de vraag gericht is, het onderwerp en desgevallend
de keuze van behandeling in openbare of besloten zitting. De voorzitter kan
beslissen om, gelet op de inhoud van de vraag, deze te verwijzen naar de
besloten zitting.
Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting
geantwoord.
De behandeling van een mondelinge vraag beperkt zich tot vraag en
antwoord en kan geen aanleiding geven tot een discussie tussen raadsleden.
In de notulen van de zitting wordt melding gemaakt van de naam van de
vraagsteller, aan wie de vraag gericht is en het onderwerp.
Mondelinge vragen gesteld tijdens de zitting:
- Vraag van raadslid Bart Maertens aan burgemeester Bart Dochy over de
stand van zaken over de Ledegembon.
- Vraag van raadslid Andy Vandoorne aan schepen Greta Vandeputte over
een stand van zaken over de camera tegen sluikstorten.
- Vraag van raadslid Andy Vandoorne aan burgemeester Bart Dochy over
overvolle bussen van De Lijn.
- Vraag van raadslid Caroline Seynhaeve aan schepen Greta Vandeputte
over het fietspad aan het rondpunt Rollegem-Kapelle.
- Vraag van raadslid Sien Jacques aan schepen Greta Vandeputte over
wegmarkeringen fietsstraat Kortwagenstraat en controle op het
respecteren van de fietsstraat.
- Vraag van raadslid Sien Jacques aan burgemeester Bart Dochy over
opvolging van werken aan het openbaar domein.

Marijn De Vos
Algemeen directeur
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