Verslag van de gemeenteraad van 16 januari 2020
Aanwezig:

Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, Piet Vandermersch,
Carlos Casteleyn, Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker, Andy Vandoorne,
Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, Luc Vanhoutte,
Bert Selschotter, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

Jolien Goemaere, raadslid

Openbare zitting
1. Toelichting door CC Consult over de consultancyopdracht die zij uitvoeren in gemeente en OCMW

Bevoegdheid
Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
CC Consult komt een toelichting geven over de consultancyopdracht die zij
uitvoeren in gemeente en OCMW. Deze opdracht omvat de missie en visie,
het dienstverleningsmodel, het organisatiemodel en de personeelsformatie.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van de toelichting door CC Consult.

2. Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 30 december 2019

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Stemmen
Besluit

» Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 32.
» Verslag van de gemeenteraad van 30 december 2019..
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 30 december 2019 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.

3. Delegeren van de bevoegdheid over het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de
voorwaarden van overheidsopdrachten voor de investeringen 2020 aan het college van burgemeester en
schepenen

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

»
»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, tweede lid, 10°.
Beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2019 over vaststellen van het
reglement over begrip dagelijks bestuur.
Lijst met de nominatieve opsomming van de overheidsopdrachten waarvan
de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van de
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Feiten, context en
argumentatie

Stemmen

Besluit

overheidsopdracht aan het college van burgemeester en schepenen wordt
toegewezen.
» De raad is bevoegd voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het
vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, tenzij deze
bevoegdheid gedelegeerd wordt aan het college van burgemeester en
schepenen.
» Dit gebeurde reeds gedeeltelijk, in het kader van het dagelijks bestuur.
» Voor BBC2020 gebeurde de delegatie voor de investeringen via het budget,
nu is een expliciete beslissing van de raad vereist.
18 ja-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, Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme,
Luc Vanhoutte, Bert Selschotter)
2 onthoudingen (Caroline Seynhaeve, Andy Vandoorne)
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De bevoegdheid over het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het
vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten voor de investeringen
2020, zoals opgenomen in bijlage, te delegeren aan het college van burgemeester
en schepenen.
Artikel 2
Volgende werkopdracht wordt goedgekeurd:
» dienst financiën: de beslissing bekend maken bij de betrokken diensten.

4. Toekennen van de nominatieve subsidies 2020

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

Financiële gevolgen
Stemmen
Besluit

»
»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, tweede lid, 23°.
Lijst met nominatieve subsidies.
De raad is bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het
toekennen van nominatieve subsidies.
» Voor BBC2020 gebeurde toekenning van nominatieve subsidies via het
budget, nu is een expliciete beslissing van de raad vereist.
» Merk op dat in de bijgevoegde lijst telkens vermeld is onder welke
voorwaarden de nominatieve subsidies uitbetaald worden.
» De nodige kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De nominatieve subsidies 2020, zoals opgenomen in bijlage, voorwaardelijk toe te
kennen.
Artikel 2
Volgende werkopdracht wordt goedgekeurd:
» dienst financiën: de beslissing bekend maken bij de betrokken diensten.

5. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 389.
Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 9
december 2019.
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Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»

Buurtscan 2019 gemeente Ledegem en LDC De Kring.
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

6. 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 Caroline Seynhaeve aan schepen Geert Dessein over
de pastorie van Ledegem.
- Vraag van raadslid Caroline Seynhaeve aan schepen Greta Vandeputte
over een gemachtigd opzichter.

Marijn De Vos
Algemeen directeur
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