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Openbare zitting
1. Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 7 september 2020

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Stemmen
Besluit

» Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 32.
» Verslag van de gemeenteraad van 7 september 2020.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 7 september 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. Kennisnemen van het semesterrapport 2020/1 over de uitvoering van het meerjarenplan 2020 - 2025

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 264.
Semesterrapport 2020/1.
Zesmaandelijks wordt er vanuit het managementteam over alle acties in het
meerjarenplan gerapporteerd aan het college van burgemeester en
schepenen / vast bureau. Voor de raad blijft de inhoudelijke rapportering in
principe beperkt tot de prioritaire acties. Door diezelfde inhoudelijke
rapportering aan het college van burgemeester en schepenen / het vast
bureau open te trekken naar de raad, willen we de rol van de raad
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.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van het semesterrapport 2020/1 over de uitvoering van het
meerjarenplan 2020 - 2025.

3. Goedkeuren van de ontwerpakte over de inbreng in natura en vaststelling van de verwezenlijking van
de kapitaalverhoging in het kader van het aanbod Fluvius openbare verlichting

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41.
Beslissing van de gemeenteraad van 14 november 2019 over goedkeuren van
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het aanbod openbare verlichting van de distributienetbeheerder Infrax West.
Beslissing van de raad van bestuur van Infrax West (heden Fluvius West) van
9 december 2019 tot kapitaalverhoging per 1 juli 2019 van het variabel
kapitaal ten bedrage van € 1.365.575,00 door middel van 54.623 Aovaandelen.
» Beslissing van de raad van bestuur van Infrax West (heden Fluvius West) van
9 december 2019 tot verhoging per 1 januari 2020 van het vermogen van de
distributienetbeheerder ten bedrage van € 6.872.550,00 door middel van
274.902 Aov-aandelen.
» Beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius West van
9 december 2019 waarbij de gemeente Ledegem als deelnemer voor de
activiteit openbare verlichting werd aanvaard met ingang 1 januari 2020.
» Inbrengverslag van de raad van bestuur van Fluvius West, het inbrengverslag
van de commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de
buitengewone algemene vergadering waarbij de inbreng voor de gemeente
bestaat uit een definitieve inbrengwaarde van € 458.733,41,
vertegenwoordigd door hetzij 13.762 aantal aandelen Aov en € 114.683,41 in
cash. Het cashgedeelte werd door Fluvius West gestort op 28 februari 2020
op rekening van de gemeente Ledegem.
» Ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling
van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging zoals overgemaakt op 17
september 2020.
» Het ontwerp van notariële akte, ter formalisering van het aanbod Fluvius
openbare verlichting zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 14
november 2019, moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
» Opbrengst van de verkoop bedraagt € 458.733,41. Hiervan ontvangt de
gemeente 25 % in cash, zijnde € 114.683,41 en 75 % in aandelen, ter waarde
van € 344.050,00.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van de beslissing van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van Fluvius West van 9 december 2019 houdende de aanvaarding van de
toetreding per 1 januari 2020 van de gemeente voor de activiteit openbare
verlichting tot Fluvius West en de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging.
Artikel 2
Het ontwerp van notariële akte wordt goedgekeurd.
Artikel 3
Bart Dochy, voorzitter van de gemeenteraad en Marijn De Vos, algemeen
directeur worden gemachtigd om de authentieke akte te ondertekenen op 17
november 2020 om 14.00 uur op de campus te Torhout, Noordlaan 9.
Bij verhindering van één van bovengenoemde personen kan elkeen van hen –
overeenkomstig de artikelen 281 en 283 van het Decreet Lokaal Bestuur –
schriftelijk op een informatiedrager naar keuze een bevoegde persoon aanduiden
om in zijn opdracht als gevolmachtigde de voormelde ondertekening te
volbrengen. Dergelijke aanduiding zal aan de eerstvolgende gemeenteraad ter
kennis worden gebracht.
Artikel 4
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt vrijgesteld
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de
inbrengakte.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van
voormelde beslissingen.
Artikel 6
De financiële aspecten van deze beslissing worden goedgekeurd zoals beschreven
in de rubriek financiële gevolgen.
»

Feiten, context en
argumentatie
Financiële gevolgen
Stemmen
Besluit
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Artikel 7
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» financieel directeur: 1;
» Fluvius West (vennootschapssecretariaat@fluvius.be): 1.
4. Vaststellen van het reglement over terugbetalen van lidgeld aan leden van jeugdwerkingen in het
kader van het relanceplan COVID-19

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

Advies
Financiële gevolgen
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 41.
Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen m.b.t. de
noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en
m.b.t. de armoedebestrijding n.a.v. de COVID-19 pandemie.
» Beslissing van de gemeenteraad van 2 juli 2020 over goedkeuren van het
relanceplan ter ondersteuning van door de coronacrisis getroffen sectoren en
doelgroepen.
» Het lidgeld voor verenigingen en hobby’s van de kinderen neemt vaak een
grote hap uit het gezinsbudget. De gemeente wil financiële steun bieden aan
burgers met als doel hen te stimuleren om kinderen en jongeren in te
schrijven in een Ledegemse jeugdwerking tijdens het werkjaar 2020 - 2021.
» Door gezinnen te stimuleren om te blijven investeren in de vrijetijdsbeleving
van hun kinderen, helpen we ook de jeugdverenigingen en de verenigingen
met een jeugdwerking vooruit.
» De terugbetaling gebeurt onder de vorm van een Ledegembon zodat ook de
lokale economie gestimuleerd wordt.
» Overleg van 18 juni 2020 met de Ledegemse jeugdwerkingen.
» De uitgaven worden geraamd op € 32.000,00 en worden gefinancierd via het
Vlaams noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het reglement over terugbetalen van lidgeld aan leden van jeugdwerkingen in het
kader van het relanceplan COVID-19 vast te stellen.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 3
Het reglement treedt in werking vanaf heden.
Artikel 4
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst vrije tijd: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met
» vermelding van de publicatiedatum.
» dienst vrije tijd: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst vrije tijd: het bekendmakingsregister invullen.
» financieel directeur: de subsidie inschrijven op algemene rekening 7401/4
beleidsveld 0010, economische sectorcode 300.
Artikel 5
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» financieel directeur;
» Ledegemse jeugdwerkingen.
REGLEMENT OVER TERUGBETALEN VAN LIDGELD AAN LEDEN VAN
JEUGDWERKINGEN IN HET KADER VAN HET RELANCEPLAN COVID-19
l. Algemene bepalingen
Artikel.1.- De gemeente wil - in het kader van de relance na corona - financiële
steun bieden aan burgers met als doel hen te stimuleren om kinderen en
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jongeren in te schrijven in een Ledegemse jeugdwerking tijdens het werkjaar
2020-2021.
Artikel.2.- Deze financiële steun zal gegeven worden in de vorm van een
Ledegembon om zodoende ook de lokale economie te ondersteunen.
Artikel.3.- Dit reglement heeft als doelstelling om de voorwaarden en procedure
hieromtrent te bepalen zowel naar de vereniging als naar de burger toe.
Artikel.4.- ln dit reglement wordt onder een Ledegemse jeugdwerking verstaan:
- een erkende, Ledegemse jeugdvereniging;
- een erkende, Ledegemse cultuur- of sportvereniging met een uitgebouwde
jeugdwerking;
- een erkende, Ledegemse muziek-, kunst- of techniekacademie.
Muziekverenigingen komen niet in aanmerking voor deze terugbetaling omdat
kinderen die ingeschreven zijn in een muziekvereniging, reeds terugbetaling
ontvangen via het inschrijvingsgeld van de academie.
ll. Voorwaarden
Artikel.5.- Het betreft inschrijvingsgeld voor een jaarlijkse of halfjaarlijkse werking
(en dus niet voor een kamp, een korte lessenreeks of een workshop).
Artikel.6.- Het inschrijvingsgeld bedraagt minstens € 10,00.
Artikel.7.- De jeugdwerkingen van wie de leden in aanmerking komen voor
terugbetaling van het lidgeld, verhogen in het werkjaar 2020-2021 het lidgeld niet
voor de doelgroepen die in aanmerking komen.
Artikel.8.- De jeugdwerkingen communiceren duidelijk aan de gemeente in
verband met de afbakening van de doelgroep binnen hun vereniging. In geen
geval komen leden die betaald worden om de activiteit te beoefenen in
aanmerking voor terugbetaling.
Artikel.9.- Enkel kinderen/jongeren gedomicilieerd in Ledegem komen in
aanmerking voor deze terugbetaling.
III. Bepalingen van de terugbetaling
Artikel.10.- Het bedrag van de terugbetaling bedraagt:
- € 10,00 voor lidgelden van € 10,00 tot € 100,00;
- € 20,00 voor lidgelden vanaf € 100,00.
Artikel.11.- De terugbetaling gebeurt onder de vorm van een Ledegembon die per
post verstuurd wordt op naam van het kind/de jongere naar het opgegeven
domicilieadres.
Artikel.12.- De terugbetalingen kunnen gecumuleerd worden voor een kind dat in
meerdere jeugdwerkingen ingeschreven is. Inschrijvingsgelden cumuleren binnen
één vereniging kan niet.
IV. Procedure
Artikel.13.- De jeugdwerking bezorgt de lijst met de ingeschreven
kinderen/jongeren die in aanmerking komen via het voorziene sjabloon aan de
gemeente. Deze lijst bevat minstens naam, voornaam, geboortedatum, betaald
lidgeld, domicilieadres, mailadres en details over de afdeling/groep waarin het
kind/de jongere is ingeschreven (indien van toepassing).
Artikel.14.- De verantwoordelijke van de jeugdwerking verklaart op eer dat de
lijst geen betaalde leden/spelers bevat.
Artikel.15.- Er zijn twee indiendata: 31 oktober 2020 voor de inschrijvingsperiode
van september 2020 en 28 februari 2021 voor de inschrijvingsperiode januari
2021.
Artikel.16.- Het versturen van de Ledegembon gebeurt door de gemeente voor de
inschrijvingen van het najaar 2020 vóór 31 december 2020 en voor de
inschrijvingen van voorjaar 2021 vóór 30 april 2021.
V. Controle
Artikel.17.- Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde
controleren of de aangeleverde lijst van de vereniging correct is. Als blijkt dat een
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jeugdwerking onjuiste gegevens heeft verstrekt waardoor onterecht een
Ledegembon uitgereikt werd, kan het college van burgemeester en schepenen de
terugbetaling van de Ledegembon vragen aan de jeugdwerking in kwestie.
Artikel.18.- In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, beslist het
college van burgemeester en schepenen.
5. Vaststellen van het aanvullend reglement op het wegverkeer over het inrichten van een schoolstraat
in de Molenstraat

Bevoegdheid
Juridische grond

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
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 26 augustus
2019 over vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer te
Ledegem naar aanleiding van het invoeren van een schoolstraat in de
Molenstraat.
» Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 december
2020 over vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer te
Ledegem naar aanleiding van het invoeren van een schoolstraat in de
Molenstraat.
» Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 mei 2020
over vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer te Ledegem
naar aanleiding van het invoeren van een schoolstraat in de Molenstraat.
» Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus
2020 over vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer te
Ledegem naar aanleiding van het invoeren van een schoolstraat in de
Molenstraat.
» In de Molenstraat bevindt zich een toegangsweg tot de school gelegen in de
Rollegemstraat.
» Deze toegangsweg wordt door veel schoolgaande kinderen gebruikt.
» Het is wenselijk voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen om een
schoolstraat in te richten in de Molenstraat.
» 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
De Molenstraat, tussen het huisnummer 14 en het kruispunt met de
Rollegemstraat, wordt ingericht als schoolstraat.
Deze maatregel geldt op elke schooldag van 8 uur tot 8.30 uur en van 12.45 uur
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tot 13.15 uur.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden C3 met
onderborden “uitgezonderd hulpdiensten” en onderbord M2.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking op 1 november 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.
» dienst secretariaat: het dossier agenderen op het college van burgemeester
en schepenen om de tijdelijke politieverordening in te trekken.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» 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.
6. Vaststellen van het aanvullend reglement op het wegverkeer over het inrichten van een fietsstraat in
de Hugo Verriestlaan, tussen de Sint-Eloois-Winkelstraat en De Kempkens

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»
»
»
»
»
»
»

Verwijzingsdocumenten

»

»

»

»

Decreet Lokaal Bestuur.
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 26 augustus
2019 over vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer te
Ledegem naar aanleiding van het invoeren van een fietsstraat in de Hugo
Verriestlaan, tussen de Sint-Eloois-Winkelstraat en De Kempkens.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 december
2019 over vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer te
Ledegem naar aanleiding van het invoeren van een fietsstraat in de Hugo
Verriestlaan, tussen de Sint-Eloois-Winkelstraat en De Kempkens.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 mei 2020
over vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer te Ledegem
naar aanleiding van het invoeren van een fietsstraat in de Hugo Verriestlaan,
tussen de Sint-Eloois-Winkelstraat en De Kempkens.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus
2020 over vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer te
Ledegem naar aanleiding van het invoeren van een fietsstraat in de Hugo
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Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

Verriestlaan, tussen de Sint-Eloois-Winkelstraat en De Kempkens.
In de Hugo Verriestlaan is een school gelegen en veel schoolgaande kinderen
begeven zich naar de school met de fiets.
» Het is wenselijk voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen om een
fietsstraat in te voeren in de Hugo Verriestlaan, tussen de Sint-ElooisWinkelstraat en De Kempkens.
» 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
De Hugo Verriestlaan, tussen de Sint-Eloois-Winkelstraat en De Kempkens, wordt
ingericht als fietsstraat.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden F111 en F113.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking op 1 november 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.
» dienst secretariaat: het dossier agenderen op het college van burgemeester
en schepenen om de tijdelijke politieverordening in te trekken.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» 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.
»

7. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie

Stemmen

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 389.
Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van IVIO van 15 juni
2020.
» Verslagen van de vergaderingen van de raad van bestuur van Fluvius West
van 15 en 26 juni 2020.
» Verslag van de vergadering van forum lokale economie van 17 juni 2020.
» Verslagen van de vergaderingen van de seniorenraad van 24 juni en
1 september 2020.
» Verslag en bijlage van de vergadering van de raad van bestuur van WVI van
1 juli 2020.
» Verslag van het Midwestoverleg van 12 augustus 2020.
» Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van woondienst
regio Izegem van 26 augustus en 16 september 2020.
» Verslag van de jaarvergadering van Efin van 1 september 2020.
» Verslag van de vergadering van de beheerraad van de bibliotheek van
2 september 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
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Besluit

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van bovenvermelde verslagen.

8. Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 8 oktober 2020 over het digitaal vergaderen
van de gemeenteraad en de OCMW-raad

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 8 oktober 2020 over het digitaal
vergaderen van de gemeenteraad en de OCMW-raad.
» 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.

9. Vraagstelling

Bevoegdheid
Juridische grond
Feiten, context en
argumentatie

»
»
»
»

»
»
»
Verwijzingsdocumenten

»

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.
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 Sien Jacques aan burgemeester Bart Dochy over
maatregelen in het kader van de vele COVID-19 besmettingen in de
gemeente.
- Vraag van raadslid Sien Jacques aan schepen Wally Corneillie over
opvolgen van mensen die in verplichte quarantaine moeten.
- Vraag van raadslid Sien Jacques aan schepen Greta Vandeputte over een
onveilige situatie aan de ingang van VBS De Peereboom.
- Vraag van raadslid Sien Jacques aan schepen Sybille Geldhof over laptops
voor de scholen.
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Marijn De Vos
Algemeen directeur
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