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Verslag van de gemeenteraad van 12 november 2020

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, 
Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker, Andy Vandoorne, Sien Jacques, 
Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, 
Bert Selschotter, raadsleden
Henny Vandenweghe, algemeen directeur wnd.

Afwezig:

Verontschuldigd: Marianne Eeckhout, raadslid

Openbare zitting

1. Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 8 oktober 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 32.
Verwijzingsdocumenten » Verslag van de gemeenteraad van 8 oktober 2020.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 8 oktober 2020 goed te keuren.
Artikel 2
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de agenda en ontwerpbundel depubliceren op de 

gemeentelijke website;
» dienst secretariaat: het verslag gedurende één jaar publiceren op de 

gemeentelijke website.

2. Goedkeuring van het reglement over toekennen en gebruik van een digitale waardebon (Ledegembon) ter 
ondersteuning van de lokale economie 

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 41. 
Juridische grond » Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen 

om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en eventuele 
latere wijzigingen.

Feiten, context en 
argumentatie

» Op verschillende niveaus wordt werk gemaakt van herstelplannen. Ook onze 
gemeente heeft hiervoor een relanceplan klaar om op lokaal niveau bij te 
springen.

» Er werd beslist om elk gezin en elk bedrijf een korting van € 20,00 te geven op 
de gezins- en/of bedrijfsbelastingen. De verenigingen kunnen rekenen op 
extra subsidies en sommige ouders met schoolgaande kinderen krijgen een 
duwtje in de rug met een extra toelage. 

» Deze kortingen/subsidies en toelages zullen maximaal verdeeld worden 
onder de vorm van digitale Ledegembonnen. De waardebon kan besteed 
worden bij de lokale ondernemingen, die het hardst zijn getroffen door de 
coronacrisis. Zo blijven de bestede uitgaven lokaal. 

» Om deze bonnen te genereren en de transacties te stroomlijnen werd een 
digitaal platform uitgewerkt. 

» De Ledegembon is geen eenmalige of tijdelijke actie maar wel een 
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langetermijninstrument. We blijven in de toekomst deze bonnen geven als 
geschenk ter vervanging van de papieren bon.

» De handelaar kan ook zelf Ledegembonnen genereren als geschenkbon. Ook 
de burger kan zo’n bon aankopen.

» De gemeente acht het wenselijk een reglement inzake toekennen en gebruik 
waardebon ter ondersteuning van de lokale economie goed te keuren.

» Het vaststellen van reglementen is een bevoegdheid van de raad.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Het reglement over toekennen en gebruik van een digitale waardebon 
(Ledegembon) ter ondersteuning van de lokale economie vast te stellen. 
Artikel 2
Het reglement treedt in werking vanaf heden.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst grondgebiedszaken: de beslissing publiceren op de gemeentelijke 

website met vermelding van de publicatiedatum.
» dienst grondgebiedszaken: de beslissing melden aan de toezichthoudende 

overheid.
» dienst grondgebiedszaken: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst financiën: 1;
» dienst ICT & communicatie: 1.

REGLEMENT OVER TOEKENNEN EN GEBRUIK VAN EEN DIGITALE WAARDEBON 
(LEDEGEMBON) TER ONDERSTEUNING VAN DE LOKALE ECONOMIE

Artikel.1.- Algemeen
De uitgifte van de digitale Ledegembon wordt geregeld door de algemene 
bepalingen van dit reglement, met uitsluiting van andere voorwaarden. Door 
klant en/of deelnemer te worden van de Ledegembon accepteert men deze 
algemene bepalingen. Het reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke 
website en de website www.ledegembon.ledegem.be.

Artikel.2.- Bedrag en tijdelijke acties 
De digitale Ledegembonnen hebben een waarde van € 5,00, € 10,00, € 20,00, € 
50,00 of een veelvoud ervan. De maximale coupure wordt vastgelegd op € 50,00. 
Er wordt met restwaarde gewerkt. 
Andere coupures, alsook tijdelijke kortingen en promoties, kunnen bepaald 
worden door het college van burgemeester en schepenen. 
Er worden geen administratiekosten aangerekend.

Artikel.3.- Opmaak van de bon
3.1. Elke bon krijgt een uniek nummer en wordt op de dag van de aankoop 
voorzien van de uitgiftedatum. De digitale Ledegembon wordt voorzien van een 
QR code.
De nummering/codering laat de opvolging toe van het traject dat de Ledegembon 
aflegt en maakt een controle op de geldigheid mogelijk.
Bij de digitale Ledegembon wordt de codering gescand via smartphone of andere 
communicatiedrager op het moment van aanbieding.
Bij enige vorm van twijfel wordt aangeraden om de Ledegembon niet aan te 
nemen, de datum en nummer te noteren en de gemeente daarvan direct op de 
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hoogte te brengen.
3.2. De digitale Ledegembon heeft een variabele geldigheidsduur. De vervaldatum 
wordt op de waardebon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden 
omgeruild en evenmin worden aanvaard door de aangesloten ondernemers.

Artikel.4.- Deelnemende handelaars
4.1. Iedere ingeschreven lokale handelaar van Ledegem kan deelnemen aan deze 
doorlopende actie en tijdelijk acties die gelden op de digitale Ledegembon.
De inschrijving voor de digitale Ledegembon gebeurt via een platform, waarbij 
voorwaarden en GDPR onderschreven worden.
4.2. Enkel deelnemende handelaars mogen Ledegembonnen aanvaarden en 
krijgen de tegenwaarde terugbetaald door de gemeente. 
4.3. Handelaars die zich hebben ingeschreven engageren zich om de aangeboden 
cadeaubonnen te aanvaarden. Dit geldt tevens voor tijdelijke promotionele acties 
aangeboden door het lokaal bestuur. 
Zij kunnen deze enkel weigeren wanneer de echtheid van de bon in twijfel wordt 
getrokken.
4.4. De deelnemende handelaars zullen/kunnen bekend gemaakt worden door:

 een lijst van deelnemende handelaars, die zal afgegeven worden bij de 
aankoop van de Ledegembon;

 vermelding op de website www.ledegembon.ledegem.be;
 opname in de promocampagne rond de opstart en acties met betrekking 

tot tijdelijke acties met de Ledegembon;
 het aanbrengen van een sticker of een affiche aan de etalage van de zaak 

van de deelnemende handelaar;
 tijdelijke acties bekend gemaakt via website, social media, 

nieuwsbrieven.
4.5. Het staat iedere handelaar vrij om zich op eender welk moment uit te 
schrijven uit de lijst van deelnemende handelaars. Dit kan zowel schriftelijk als per 
mail. 

Artikel.5.- Procedure
5.1. De aankoop van de digitale Ledegembon gebeurt via een digitaal platform, 
namelijk via de website www.ledegembon.ledegem.be of via applicatie op een 
smartphone. De digitale Ledegembon kan ook uitgeprint worden.
5.2. De klant kan de Ledegembonnen inwisselen bij één of meerdere 
deelnemende handelaars. De deelnemende handelaars schrijven zich in via het 
inschrijvingsplatform. De digitale bon wordt aangeboden via smartphone met 
code, of via uitgeprinte versie.
5.3. De verzilvering van de digitale Ledegembon gebeurt automatisch via een 
softwaresysteem. 
5.4. Gevalideerde bonnen worden uitbetaald op het door de ondernemer 
opgegeven bankrekeningnummer.
5.5. Voor de digitale Ledegembon voorziet het softwaresysteem in onmiddellijke 
digitale opvraging. De digitale Ledegembon kan niet ingewisseld worden voor 
cash geld.

Artikel.6.- Toepassingen
6.1. De gemeente kan zelf de Ledegembon gebruiken in het kader van haar 
subsidiepolitiek of voor het geven van attenties binnen de daartoe voorziene 
beschikbare kredieten.
6.2. De gemeente zal al het mogelijke doen om aan haar verplichtingen te 
voldoen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging of het 
niet plaatsvinden van een levering die voortvloeit uit omstandigheden buiten zijn 
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wil, zoals stakingen, werkonderbrekingen, natuurrampen of andere 
gebeurtenissen die de productie of de levering van de Ledegembonnen 
verhinderen.
6.3. De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de 
producten of diensten die werden geleverd na betaling met de Ledegembon, 
noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in de 
artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.  
6.4. De gemeente kan te allen tijde beslissen om geen Ledegembonnen meer uit 
te delen. De Ledegembonnen in omloop zullen in dat geval nog behandeld 
worden conform de geldende afspraken.

Artikel.7.- Uitzonderingen
In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, beslist het college van 
burgemeester en schepenen.

3. Goedkeuren van het verminderen of kwijtschelden van retributies, huurgelden en concessies in het kader 
van de coronacrisis

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen 

om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en eventuele 
latere wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 14 februari 2008 over vaststellen van het 
gebruiks- en tariefreglement van de gemeentelijke jeugdinfrastructuur.

» Beslissing van de gemeenteraad van 15 december 2016 over vaststellen van 
het tariefreglement voor de sportinfrastructuur.

» Beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2018 over vaststellen van 
het tariefreglement voor de uitleendienst.

» Beslissing van de gemeenteraad van 13 februari 2020 over vaststellen van het 
retributiereglement voor de socio-culturele infrastructuur.

» Beslissing van de gemeenteraad van 14 mei 2020 over bekrachtigen van de 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 april 2020 
over principieel goedkeuren van maatregelen naar aanleiding van de 
coronacrisis, met name aangepast debiteurenbeheer, terugbetalingen reeds 
geïnde ontvangsten en (gedeeltelijke) vermindering of kwijtschelding van 
bepaalde retributies, huurgelden of concessies en goedkeuren van een 
uitbreiding van de beslissing.

Feiten, context en 
argumentatie

» In het voorjaar werd aan diverse categorieën van huurders reeds een 
vermindering van retributies, huurgelden en concessies toegekend in het 
kader van de coronacrisis.

» Het is aangewezen dat het lokaal bestuur ook in deze tweede golf van de 
coronacrisis een aantal maatregelen neemt op vlak van het verminderen of 
kwijtschelden van retributies, huurgelden en concessies.

» Ook de maanden na de lockdown in het voorjaar was er voor heel wat 
verenigingen amper sprake van een normale, volwaardige werking. 

» Het is aangewezen dat reeds geïnde ontvangsten in verband met de 
organisatie van activiteiten (dienst vrije tijd) en betaalde huurgelden voor 
gemeentelijke lokalen/feestmaterialen, vaste huurcontracten en concessies 
waarvan de activiteiten door maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis 
niet konden plaats vinden, gecrediteerd worden en desgevallend 
terugbetaald worden aan de betrokkenen. Reeds betaalde vorderingen 
worden deels of volledig kwijtgescholden. Ook vorderingen die opgemaakt 
werden, maar nog niet werden betaald, dienen deels of volledig te worden 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 18 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 4037-3894-6106-1174.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/4037389461061174


Verslag van de gemeenteraad van 12 november 2020 5/18

kwijtgescholden.
Financiële gevolgen » De financiële gevolgen zijn op dit ogenblik moeilijk in te schatten, aangezien 

er tijdelijk minontvangsten zullen zijn, maar ook minuitgaven door het niet 
organiseren van activiteiten. Bepaalde vaste kosten zullen ook lager uitvallen.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Om volgende maatregelen met betrekking tot het verminderen van retributies, 
huurgelden en concessies goed te keuren:

- Facturen betreffende inschrijvingsgelden voor activiteiten die vanuit het 
gemeentebestuur werden georganiseerd maar die niet konden doorgaan 
naar aanleiding van de coronacrisis, zullen gecrediteerd en eventueel 
terugbetaald worden.

- Diverse huurgelden van losse gebruikers voor het huren van 
gemeentelijke zalen of materialen van de gemeentelijke uitleendienst in 
het kader van activiteiten of evenementen die geannuleerd (moeten) 
worden naar aanleiding van de coronacrisis, worden gecrediteerd en 
terugbetaald ofwel wordt de reservatie verplaatst naar een latere 
datum. 

- Vaste huurders die maandelijks huur betalen voor het gebruik van 
lokalen die uitgebaat worden als horeca worden vrijgesteld tot het 
betalen van huur vanaf 1 september tot en met 31 december 2020. Voor 
de concessie aan Dranken Vandekerckhove wordt er geen huur 
aangerekend in diezelfde periode, onder de voorwaarde dat er ook door 
de drankenhandel geen factuur gestuurd wordt aan de uitbater van de 
cafetaria. Huur die eventueel reeds aangerekend werd, zal gecrediteerd 
worden onder dezelfde voorwaarde.

- Jeugdverenigingen die maandelijks huur betalen voor het gebruik van 
gemeentelijke jeugdlokalen worden vrijgesteld tot het betalen van huur 
vanaf 1 september tot en met 31 december 2020. Huur die eventueel 
reeds aangerekend werd, zal gecrediteerd worden.

- Aan vaste gebruikers van gemeentelijke infrastructuur die per lid huur 
betalen per kalenderjaar, wordt de korting van 20 % zoals toegekend in 
de beslissing van de gemeenteraad van 14 mei 2020 aangepast naar een 
korting van 79,17 %.

- Aan vaste gebruikers van gemeentelijke infrastructuur die per lid of 
forfaitair huur of energiekosten betalen per schooljaar, wordt voor het 
schooljaar vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 een korting 
toegekend van 50 %.

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:
» patrimoniumbeheerder: 1;
» dienst vrije tijd: 1;
» dienst financiën: 1.

4. Vaststellen van een aanvullend reglement op het wegverkeer over snelheidsremmende maatregelen en 
aanpassen van het snelheidsregime in de Wevelgemstraat 

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
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Juridische grond » 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.

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 december 
2019 over vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer 
van 27 december 2019 tot en met 30 november 2020 naar aanleiding van 
snelheidsremmende maatregelen en aanpassen van het snelheidsregime in 
de Wevelgemstraat.

Feiten, context en
argumentatie

» De verkeersongevallen op het kruispunt van de Wevelgemstraat en de 
Menenstraat vanaf 2015 tot op heden werden geanalyseerd.

» Uit deze resultaten bleken bijzondere verkeersmaatregelen vereist om de 
veiligheid van de weggebruikers en een vlot verloop van het normale verkeer 
te garanderen.

» De genomen maatregelen in de beslissing van het college van burgemeester 
en schepenen zijn gunstig geëvalueerd.

» De maatregelen worden genomen op een gemeenteweg.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
In de Wevelgemstraat, vanaf de vijfde openbare verlichtingspaal in de richting 
van de Menenstraat, wordt de snelheid beperkt tot 50 km per uur.
Dit verbod wordt kenbaar gemaakt door het bord C43 met vermelding 50.
Artikel 2
In de Wevelgemstraat wordt vanaf de tweede openbare verlichtingspaal, in de 
richting van de Menenstraat, een verhoogde inrichting onder de vorm van een 
verkeersdrempel geplaatst. Dit wordt kenbaar gemaakt door de borden F87 ter 
hoogte van de drempel en een bord A14 met onderbord 200 meter in de 
Wevelgemstraat, komende uit de richting Moorsele, op 200 meter voor de 
drempel.
Artikel 3
Dit reglement treedt in werking op 1 december 2020.
Artikel 4
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.
Artikel 5
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk 
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        (kortrijk.correctionelegriffie@just.fgov.be): 1;
» griffie van de politierechtbank Kortrijk (Beheerstraat 41 – 8500 Kortrijk): 1;
» politiezone Grensleie: 1.

5. Verhogen van de pensioentoelage voor de contractuele personeelsleden naar 3 % van het pensioengevend 
jaarloon

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 41.
Juridische grond » Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 

belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen 
inzake sociale zekerheid.

» Wet van 30 maart 2018 betreffende het niet in aanmerking nemen van 
diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen 
van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering 
van de provinciale en lokale overheden binnen het gesolidariseerde 
pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende 
pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het 
gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen 
en tot bijkomende financiering van het gesolidariseerde pensioenfonds van 
de provinciale en plaatselijke besturen.

» Kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten, goedgekeurd in het 
Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009, 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.

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 12 mei 2010 betreffende invoeren van 
een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en 
goedkeuren bestek opgemaakt door de RSZPPO.

» Beslissing van de gemeenteraad van 14 januari 2016 betreffende verhogen 
van de pensioentoelage voor de contractuele personeelsleden.

» Beslissing van de gemeenteraad van 7 september 2020 betreffende 
goedkeuren van de uitwerking van het sectoraal akkoord 2020.

Feiten, context en 
argumentatie

» Gemeente Ledegem heeft sinds 1 januari 2010 een aanvullend 
pensioenstelsel voor zijn contractuele personeelsleden van 1 % op het 
pensioengevend jaarloon. 

» Dit percentage werd in 2016 verhoogd naar 2 % 
» In uitvoering van het sectoraal akkoord werd deze pensioentoelage vanaf 1 

juli 2020 opgetrokken naar 2,5 % van het pensioengevend jaarloon.
» Ook met dit aanvullend pensioenstelsel hebben contractuele 

personeelsleden een opmerkelijk lager pensioen dan de statutaire 
personeelsleden voor hetzelfde werk, wat onrechtvaardig en onbillijk is. 

» De wet van 30 maart 2018 bepaalt bovendien dat besturen een korting op 
hun responsabiliseringsbijdrage kunnen genieten, mits ze een tweede 
pensioenpijler toekennen voor al hun (contractueel) personeel. Vanaf 2021 
moet het minimumbijdragepercentage minstens 3 % van het aan het RSZ 
onderworpen loon zijn. De helft van de kosten van de tweede pensioenpijler 
kan dan in mindering worden gebracht van de responsabiliseringsbijdrage. 
Op vandaag betaalt de gemeente nog geen responsabiliseringsbijdrage. 

» Er wordt voorgesteld om de pensioentoelage te verhogen tot 3 % van het 
pensioengevend jaarloon.

Financiële gevolgen » Jaarlijkse verhoging van de kosten met € 3.589,47.
» De eventuele korting op (een in de toekomst te betalen) 

responsabiliseringsbijdrage is op vandaag niet te begroten.
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Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De pensioentoelage voor de contractuele personeelsleden wordt verhoogd tot 
3 % van het pensioengevend jaarloon, en dit vanaf 1 januari 2021.
Artikel 2
De andere artikelen uit de beslissing van de gemeenteraad van 12 mei 2010 
betreffende invoeren van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele 
personeelsleden en goedkeuren bestek opgemaakt door de RSZPPO blijven van 
toepassing. 
Artikel 3
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek 
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» Ethias: 1;
» dienst financiën: 1.

6. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de stuurgroep van de kostendelende 
vereniging intergemeentelijke GIS-operatoren

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 34, tweede lid, 2°, 40 en 
41, tweede lid, 4°.

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 7 september 2020 over goedkeuren van 
de samenwerkingsovereenkomst over de oprichting van een kostendelende 
vereniging voor intergemeentelijke GIS-operatoren.

» Samenwerkingsovereenkomst KDV IGGO-WVI.
Feiten, context en 
argumentatie

» Conform artikel 9.1 van de samenwerkingsovereenkomst KDV IGGO-WVI 
moet een afgevaardigde en een plaatsvervanger aangeduid worden die de 
gemeente zal vertegenwoordigen in de stuurgroep van de KDV.

» Er wordt voorgesteld om de omgevingsambtenaar aan te duiden als 
vertegenwoordiger en de coördinator IT en communicatie als 
plaatsvervanger.

Stemmen De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot het aanduiden van een 
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de stuurgroep van de 
kostendelende vereniging voor intergemeentelijke GIS-operatoren.
Gelet op de digitale vergadering verloopt de geheime stemming digitaal. De 
procedure voldoet aan de noodzakelijke democratische voorwaarden.
12 raadsleden nemen aan de stemming deel.
12 stemmen worden uitgebracht.
De stemming geeft volgende uitslag:
geldige stemmen : 12
ongeldige stemmen :   0
blanco stemmen :   0
Vertegenwoordiger
Eveline Vandenbogaerde bekomt 12 ja-stemmen en 0 neen-stemmen.

13 raadsleden nemen aan de stemming deel.
13 stemmen worden uitgebracht.
De stemming geeft volgende uitslag:
geldige stemmen : 13
ongeldige stemmen :   0
blanco stemmen :   0
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Plaatsvervanger
Roeland Pledts bekomt 13 ja-stemmen en 0 neen-stemmen.

Besluit De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Eveline Vandenbogaerde, omgevingsambtenaar, die de volstrekte meerderheid 
van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger voor de stuurgroep van de kostendelende vereniging voor 
intergemeentelijke GIS-operatoren. 
Artikel 2
Roeland Pledts, coördinator IT en communicatie, die de volstrekte meerderheid 
van de geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft, wordt aangeduid als 
plaatsvervanger voor de stuurgroep van de kostendelende vereniging voor 
intergemeentelijke GIS-operatoren. 
Artikel 3
De vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van de stuurgroep bij te 
wonen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» WVI: 1;
» vertegenwoordiger stuurgroep: 1;
» plaatsvervanger stuurgroep: 1.

7. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 8 december 2020 

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Statuten van TMVS dv.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2019 over het aanduiden van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen 
van TMVS dv waarbij Greta Vandeputte als vertegenwoordiger en Sybille 
Geldhof als plaatsvervanger werden aangeduid.

» Brief en bijlagen van TMVS dv van 14 september 2020 over de uitnodiging 
voor de buitengewone algemene vergadering op 8 december 2020, met 
volgende agenda:
1. Toetreding van deelnemers;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen;
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 

(cfr. artikel 432 DLB);
4. Begroting 2021 (cfr. Artikel 432 DLB);
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing;
6. Statutaire benoemingen.

Feiten, context en 
argumentatie

» De gemeenteraad moet de agendapunten goedkeuren en het mandaat van 
de vertegenwoordiger vaststellen.

» Er kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn ingevolge de bestrijding van het 
coronavirus COVID-19.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering worden 
goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde 
vergadering, moet zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.
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Artikel 3
De gemeenteraad verklaart zich desgevallend akkoord met een eventuele 
verplaatsing of andere organisatie van de vergadering, bv. schriftelijk of digitaal, 
als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» TMVS dv: 1.

8. Goedkeuren van de agendapunten, in het bijzonder de statutenwijziging, en vaststellen van het mandaat van 
de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Fluvius ov op 9 december 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Statuten van Fluvius ov.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 21 februari 2019 over het aanduiden van 

een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen van Fluvius ov, waarbij Geert Dessein als vertegenwoordiger 
en Wally Corneillie als plaatsvervanger werden aangeduid.

» Brief en bijlagen van Fluvius ov van 4 september 2020 over de uitnodiging 
voor de buitengewone algemene vergadering op 9 december 2020, met 
volgende agenda:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:

- Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I, II en III en schrappen 
van Hoofdstuk VI;

- Aanpassen van de bestaande artikels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ter, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26bis, 27, 30, 34, 35, 37, 
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 en bijlage 1;

- Toevoegen van een artikel 2bis;
- Schrappen van de bestaande artikelen 8bis, 9, 11bis, 27bis, 28, 29, 

31, 32 en 33;
- Hernummeren van de volledige statuten.

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur 
en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius 
System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 
4 bij authentieke akte te doen vaststellen.

3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur 
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 
boekjaar 2021 alsook van het door de raad van bestuur opgestelde 
budget 2021.

4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.

Feiten, context en 
argumentatie

» De gemeenteraad moet de agendapunten goedkeuren en het mandaat van 
de vertegenwoordiger vaststellen.

» Belangrijk punt op de agenda is onder meer een statutenwijziging.
» Er kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn ingevolge de bestrijding van het 

coronavirus COVID-19.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering worden 
goedgekeurd. Dit geeft het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval 
van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de 
vertegenwoordiger van de gemeente) als een bindend akkoord te worden 
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beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende 
ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal 
worden bij de notulen van bovenvermelde buitengewone algemene vergadering.
Artikel 2
Het voorstel van statutenwijziging wordt goedgekeurd.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde 
vergadering, moet zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.
Artikel 4
De gemeenteraad verklaart zich desgevallend akkoord met een eventuele 
verplaatsing of andere organisatie van de vergadering, bv. schriftelijk of digitaal, 
als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
Artikel 5
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» Fluvius ov: 1.

9. Goedkeuren van de agendapunten, in het bijzonder de statutenwijziging, en vaststellen van het mandaat van 
de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Fluvius West ov op 10 december 
2020 

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Statuten van Fluvius West ov.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2019 over het aanduiden van 

een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering van Infrax West ov, waarbij Marianne Eeckhout als 
vertegenwoordiger en Maaike Vandromme als plaatsvervanger werden 
aangeduid.

» Brief en bijlagen van Fluvius West ov van 10 september 2020 over de 
uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering op 10 december 
2020, met volgende agenda:
1. Aanpassen van de statuten als volgt: 

a. Wijziging van het doel/voorwerp
b. - Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II en bijlage 1 en 3;
    - Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 3bis, 3ter, 4, 6, 7, 8, 9,
      10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 33bis, 34, 35, 
      36bis, 36quater, 37, 40, 41, 42, 44, en bijlage 1, 2 en 3;
    - Toevoegen van artikel 7, 8bis, 33ter, 37bis en 46;
    - Schrappen van de inleiding bij hoofdstuk IV. 

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur 
en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius 
System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 
en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen. 

3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal 
bestuur houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021. 

4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 
5. Statutaire benoemingen. 
6. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) 

    voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, 
    lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als 
    dienstverlening’ - verslag van de raad van bestuur en van de 
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    commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de 
    inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 
    10 december 2020. 
b. Desgevallend aanvaarding / uitbreiding activiteiten gemeenten voor 
    (neven)activiteiten. 

7. Statutaire mededelingen. 
Feiten, context en 
argumentatie

» De gemeenteraad moet de agendapunten goedkeuren en het mandaat van 
de vertegenwoordiger vaststellen.

» Belangrijk punt op de agenda is onder meer een statutenwijziging.
» Er kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn ingevolge de bestrijding van het 

coronavirus COVID-19.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering worden 
goedgekeurd. Dit geeft het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval 
van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de 
vertegenwoordiger van de gemeente) als een bindend akkoord te worden 
beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende 
ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal 
worden bij de notulen van bovenvermelde buitengewone algemene vergadering.
Artikel 2
Het voorstel van statutenwijziging, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van 
het doel/voorwerp van Fluvius West ov, wordt goedgekeurd.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde 
vergadering, moet zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.
Artikel 4
De gemeenteraad verklaart zich desgevallend akkoord met een eventuele 
verplaatsing of andere organisatie van de vergadering, bv. schriftelijk of digitaal, 
als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
Artikel 5
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» Fluvius West ov: 1.

10. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Cipal dv op 10 december 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Statuten van Cipal dv.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2019 over het aanduiden van 

een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering van Cipal dv, waarbij Greta Vandeputte als vertegenwoordiger en 
Wally Corneillie als plaatsvervanger werden aangeduid.

» Mail van Cipal dv van 27 oktober 2020 over de uitnodiging voor de algemene 
vergadering op 10 december 2020, met volgende agenda:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers;
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021;
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

Feiten, context en 
argumentatie

» De gemeenteraad moet de agendapunten goedkeuren en het mandaat van 
de vertegenwoordiger vaststellen.
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» Er kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn ingevolge de bestrijding van het 
coronavirus COVID-19.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering worden goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde 
vergadering, moet zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.
Artikel 3 
De gemeenteraad verklaart zich desgevallend akkoord met een eventuele 
verplaatsing of andere organisatie van de vergadering, bv. schriftelijk of digitaal, 
als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» Cipal dv: 1.

11. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van Efin bv op 10 december 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Statuten van Efin bv.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 21 februari 2019 over het aanduiden van 

een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering van Efin nv waarbij Wally Corneillie als vertegenwoordiger en 
Marianne Eeckhout als plaatsvervanger werden aangeduid.

» Mail en bijlagen van Efin bv van 22 oktober 2020 over de uitnodiging voor de 
buitengewone algemene vergadering op 10 december 2020, met volgende 
agenda:
1. Toekennen tussentijds dividend: 5 miljoen euro;
2. Uitzonderlijk dividend: 4 miljoen euro;
3. Rondvraag.

Feiten, context en 
argumentatie

» De gemeenteraad moet de agendapunten goedkeuren en het mandaat van 
de vertegenwoordiger vaststellen.

» Er kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn ingevolge de bestrijding van het 
coronavirus COVID-19.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering worden 
goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde 
vergadering, moet zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.
Artikel 3
De gemeenteraad verklaart zich desgevallend akkoord met een eventuele 
verplaatsing of andere organisatie van de vergadering, bv. schriftelijk of digitaal, 
als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
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Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» Efin bv: 1.

12. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van IVIO ov op 14 december 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Statuten van IVIO ov.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2019 betreffende aanduiden 

van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering van IVIO ov waarbij Gerda Dewulf als vertegenwoordiger en 
Katelijn Vermaut-Van Isacker als plaatsvervanger werden aangeduid.

» Brief en bijlagen van IVIO ov van 13 oktober 2020 over de uitnodiging voor de 
buitengewone algemene vergadering op 14 december 2020, met volgende 
agenda:
1. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 

in 2021;
2. Goedkeuring begroting 2021;
3. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders;
4. Bekrachtiging houders van volmachten;
5. Varia.

Feiten, context en 
argumentatie

» De gemeenteraad moet de agendapunten goedkeuren en het mandaat van 
de vertegenwoordiger vaststellen.

» Er kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn ingevolge de bestrijding van het 
coronavirus COVID-19.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering worden 
goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde 
vergadering, moet zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.
Artikel 3
De gemeenteraad verklaart zich desgevallend akkoord met een eventuele 
verplaatsing of andere organisatie van de vergadering, bv. schriftelijk of digitaal, 
als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» IVIO ov: 1.

13. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van Psilon ov op 15 december 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Statuten van Psilon ov.
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Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 21 februari 2019 over aanduiden van 
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen van Psilon ov, waarbij Bert Selschotter als vertegenwoordiger 
en Gerda Dewulf als plaatsvervanger werden aangeduid.

» E-mail van Psilon ov van 16 oktober 2020 over de uitnodiging voor de 
buitengewone algemene vergadering op 15 december 2020, met volgende 
agenda:
1. Vaststelling werkprogramma 2021;
2. Vaststelling begroting 2021.

Feiten, context en 
argumentatie

» De gemeenteraad moet de agendapunten goedkeuren en het mandaat van 
de vertegenwoordiger vaststellen.

» Er kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn ingevolge de bestrijding van het 
coronavirus COVID-19.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering worden 
goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde 
vergadering, moet zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.
Artikel 3
De gemeenteraad verklaart zich desgevallend akkoord met een eventuele 
verplaatsing of andere organisatie van de vergadering, bv. schriftelijk of digitaal, 
als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» Psilon ov: 1.

14. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van DVV Midwest dv op 15 december 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Statuten van DVV Midwest dv.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2019 over het aanduiden van 

een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen van DVV Midwest dv, waarbij Sybille Geldhof als 
vertegenwoordiger en Katelijn Vermaut-Van Isacker als plaatsvervanger 
werden aangeduid.

» E-mail van DVV Midwest dv van 1 oktober 2020 over de uitnodiging voor de 
algemene vergadering op 15 december 2020, met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 23 juni 2020;
2. Benoeming leden raad van bestuur 2021-2022;
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiden 

leden met raadgevende stem in de raad van bestuur;
4. Vaststellen en bijdrage gemeenten 2021;
5. Jaarplanning 2021;
6. Budget 2021;
7. Varia;
8. Volgende algemene vergadering.

Feiten, context en 
argumentatie

» De gemeenteraad moet de agendapunten goedkeuren en het mandaat van 
de vertegenwoordiger vaststellen.
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» Er kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn ingevolge de bestrijding van het 
coronavirus COVID-19.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering worden goedgekeurd. 
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde 
vergadering, moet zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.
Artikel 3
De gemeenteraad verklaart zich desgevallend akkoord met een eventuele 
verplaatsing of andere organisatie van de vergadering, bv. schriftelijk of digitaal, 
als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» DVV Midwest dv: 1.

15. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van WVI dv op 16 december 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
Juridische grond » Statuten van WVI dv.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2019 over het aanduiden van 

een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen van WVI dv, waarbij Marianne Eeckhout als 
vertegenwoordiger en Piet Vandermersch als plaatsvervanger werden 
aangeduid.

» Mail en bijlagen van WVI dv van 30 oktober 2020 over de uitnodiging voor de 
buitengewone algemene vergadering op 16 december 2020, met volgende 
agenda:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering d.d. 3 juni 2020;
2. Begroting 2021;
3. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling 

jaarbezoldiging;
4. Mededelingen.

Feiten, context en 
argumentatie

» De gemeenteraad moet de agendapunten goedkeuren en het mandaat van 
de vertegenwoordiger vaststellen.

» Er kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn ingevolge de bestrijding van het 
coronavirus COVID-19.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering worden goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde 
vergadering, moet zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.
Artikel 3
De gemeenteraad verklaart zich desgevallend akkoord met een eventuele 
verplaatsing of andere organisatie van de vergadering, bv. schriftelijk of digitaal, 
als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
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Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» WVI dv: 1.

16. Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 29 oktober 2020 over goedkeuren van het 
politiebesluit over dringende lokale aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-
19 te beperken

Bevoegdheid » Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 133 en 135.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de burgemeester van 29 oktober 2020 over goedkeuren van 

het politiebesluit over dringende lokale aanvullende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Feiten, context en 
argumentatie

» De beslissing van de burgemeester vervalt als ze niet wordt bekrachtigd op de 
eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De beslissing wordt bekrachtigd.

17. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 389.
Verwijzingsdocumenten » Werkingsverslag van de intergemeentelijke archiefdienst (IGA) Midwest van 

september 2019 - augustus 2020.
» Verslag van de vergadering van de verkeersraad van 25 juni 2020.
» Verslag en bijlage van de vergadering van de raad van bestuur van WVI van 

2 september 2020.
» Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van IVIO van 

14 september 2020.
» Verslag van de vergadering van De Watergroep - Aandeelhoudersbestuur van 

de drinkwaterdienst 2020/3 - van 22 september 2020. 
» Verslag van algemene vergadering van De Watergroep van 28 september 

2020.
» Verslag van het Midwestoverleg van 29 september 2020.
» Verslag van het beheerscomité van de interlokale vereniging woonbeleid 

regio Izegem van 30 september 2020.
» Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Woondienst Regio 

Izegem van 30 september 2020.
» Verslag van de vergadering van de jeugdraad van 3 oktober 2020.

Feiten, context en 
argumentatie

» 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.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Kennis te nemen van bovenvermelde verslagen.
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18. Vraagstelling

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 31 en 74.
Juridische grond » Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder artikel 

11, § 3.
» Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad, in het bijzonder artikel 11, § 3.

Feiten, context en 
argumentatie

» 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.

Verwijzingsdocumenten » Mondelinge vragen gesteld tijdens de zitting:
 Vraag van raadslid Andy Vandoorne aan schepen Greta Vandeputte over 

recyclagepark.
 Vraag van raadslid Andy Vandoorne aan schepen Wally Corneillie over 

sociale woningen.
 Vraag van raadslid Sien Jacques aan schepen Greta Vandeputte over 

zone 30 in de Sint-Eloois-Winkelstraat ter hoogte van De Samenkomst.
 Vraag van raadslid Sien Jacques aan schepen Greta Vandeputte over hoe 

wordt ingezet op de sociale gezondheid van mensen in deze 
coronatijden.

 Vraag van raadslid Sien Jacques aan schepen Greta Vandeputte over een 
mogelijke inventaris van kleine bosjes en hoogstammige bomen op het 
grondgebied. 

 Vraag van raadslid Sien Jacques aan burgemeester Bart Dochy over de 
visie rond de adviesraden in coronatijden.

 Vraag van raadslid Caroline Seynhaeve aan burgemeester Bart Dochy 
over corona-initiatieven.

 Vraag van raadslid Andy Vandoorne aan schepen Greta Vandeputte over 
Kortwagenstraat.

Henny Vandenweghe
Algemeen directeur wnd.

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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