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Verslag van de gemeenteraad van 12 maart 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, 
Jolien Goemaere, Bert Selschotter, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig:

Verontschuldigd:

Openbare zitting

1. Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 13 februari 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 32.
Verwijzingsdocumenten » Verslag van de gemeenteraad van 13 februari 2020.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 13 februari 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 ontwerpakte over de aankoop van jeugdhuis Chaplin en aanpalende grond

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 41, tweede lid, 11°.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 februari 

2019 over opdracht aan afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse 
overheid voor het aankopen van jeugdhuis Chaplin en aanpalende grond in de 
Gullegemsestraat 103.

» Schattingsverslag van 11 juni 2019.
» Ontwerpakte van 26 februari 2020.

Feiten, context en 
argumentatie

» De aankoop gebeurt om een kwalitatieve jongerenwerking in Sint-Eloois-
Winkel te kunnen aanbieden door onderdak te bieden aan jeugdhuis Chaplin 
en om extra ruimte te voorzien voor het verenigingsleven in het centrum van 
de gemeente.

» De aankoop betreft het jeugdhuis en de aanpalende grond, 365 m² groot.
Financiële gevolgen » De aankoopprijs bedraagt € 185.000,00.

» Het bedrag is voorzien in het investeringsbudget.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De ontwerpakte van 26 februari 2020 over de aankoop van een handelshuis in de 
Gullegemsestraat 103, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale 
legger als handelshuis, sectie A – nummer 775/Y P0000, met een totale 
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oppervlakte volgens kadaster van 365 m², wordt goedgekeurd.
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:
» afdeling vastgoedtransacties: 1;
» verkoper: 1;
» financieel directeur: 1.

3. Gunnen van het ondergronds brengen van het elektriciteits- en kabeldistributienet en aanpassen van de 
openbare verlichting in de Gullegemsestraat en Tuileboomstraat en gunnen van het verplaatsen van het 
glasvezelnet in de Tuileboomstraat in functie van de rioleringswerken in de Gullegemsestraat en 
Tuileboomstraat

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41, tweede lid, 10°.
» Beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2019 over vaststellen van het 

reglement over het begrip dagelijks bestuur.
Juridische grond » Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

» Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
» Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken, en latere wijzigingen.

» Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Verwijzingsdocumenten » 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 5 augustus 
2019 over goedkeuren ontwerp en wijze van gunnen voor riolerings- en 
wegeniswerken in de Gullegemsestraat en Tuileboomstraat.

» Beslissing van de gemeenteraad van heden, waarbij deze de wijze heeft 
gekozen voor het gunnen van de opdracht en de voorwaarden heeft 
vastgesteld, namelijk voor het ondergronds brengen van het elektriciteits- en 
kabeldistributienet en aanpassen van de openbare verlichting in de 
Gullegemsestraat - Tuileboomstraat en voor het verplaatsen van het 
glasvezelnet in de Tuileboomstraat in functie van de rioleringswerken in de 
Gullegemsestraat - Tuileboomstraat.

» Offerte 0020081252 van 5 februari 2020 van Fluvius: ondergronds brengen 
van het elektriciteits- en kabeldistributienet en aanpassen van de openbare 
verlichting in de Gullegemsestraat – Tuileboomstraat.

» Offerte 0020081257 van 6 februari 2020 van Fluvius: verplaatsen glasvezelnet 
in de Tuileboomstraat.

Feiten, context en 
argumentatie

» Er worden binnenkort wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd in de 
Gullegemsestraat en Tuileboomstraat.

» Het is nodig een opdracht te gunnen voor het ondergronds brengen van het 
elektriciteits- en kabeldistributienet en aanpassen van de openbare 
verlichting in de Gullegemsestraat - Tuileboomstraat en voor het verplaatsen 
van het glasvezelnet in de Tuileboomstraat in functie van de rioleringswerken 
in de Gullegemsestraat - Tuileboomstraat. 

» Aangezien deze opdracht niet onder het begrip dagelijks bestuur valt, wordt 
dit dossier ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.
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4. Gunnen van een bijkomende opdracht voor wegenis- en rioleringswerken in de Fabriekslaan en Industrieweg

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41, tweede lid, 10°.
» Beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2019 over vaststellen van het 

reglement over het begrip dagelijks bestuur.
Juridische grond » Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

» Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
» Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken, en latere wijzigingen.

» Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2019 over goedkeuren van de 

» Er was geen prijsvergelijking mogelijk, omdat er maar één logische aanbieder 
is.

» Rechtstreekse gunning op basis van twee prijsoffertes (0020081252 en 
0020081257) van 5 en 6 februari 2020 van Fluvius.

» Deze werken waren niet voorzien in het investeringsbudget, omdat er bij de 
afwerking van het meerjarenplan 2020-2025 nog geen offertes 
binnengekomen waren van Fluvius voor deze werken. Deze offertes zijn nu 
wel voorhanden. Het is aangewezen, vanuit financieel oogpunt en om de 
hinder tot een minimum te beperken, om de werken in synergie uit te voeren 
en aldus een wijziging van het meerjarenplan niet af te wachten.

Advies » Voorwaardelijk gunstig visum van 2 maart 2020 van de financieel directeur.
Financiële gevolgen » De kostprijs voor deze opdracht wordt geraamd op (€ 37.780,35 + € 

11.180,89 =) € 48.961,74 exclusief btw.
» De gepaste kredieten zijn niet ingeschreven in het investeringsbudget.
» Gelet op de dwingende en onvoorziene omstandigheden kan de raad zonder 

de nodige kredieten over de uitgaven beslissen. De kredieten worden 
ingeschreven bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De opdracht voor het ondergronds brengen van het elektriciteits- en 
kabeldistributienet en aanpassen van de openbare verlichting in de 
Gullegemsestraat en Tuileboomstraat en voor het verplaatsen van het 
glasvezelnet in de Tuileboomstraat in functie van de rioleringswerken in de 
Gullegemsestraat en Tuileboomstraat wordt gegund aan Fluvius:
» onder de voorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad;
» onder de voorwaarden vermeld in de offertes van 5 en 6 februari 2020;
» voor de prijs van (€ 37.780,35 + € 11.180,89 =) € 48.961,74 exclusief btw.
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:
» financieel directeur: 1;
» dienst financiën: 1;
» opdrachtnemer: 1.
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categorieën van verrichtingen die uitgesloten zijn van visumverplichting.
» Beslissing van de gemeenteraad van 12 oktober 2017 over goedkeuren 

ontwerp en wijze van gunnen voor wegenis- en rioleringswerken in de 
Fabriekslaan en Industrieweg.

» Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari 
2019 over wegenis- en rioleringswerken in de Fabriekslaan en Industrieweg: 
gunning.

» Verrekening nr. 1 in meer, opgemaakt door Studiebureau Demey op 
4 september 2019.

Feiten, context en 
argumentatie

» Een overheidsopdracht kan na de gunning nog gewijzigd worden in een aantal 
wettelijke bepaalde gevallen (artikel 38 – 38/3 KB Uitvoering).

» De bijkomende opdracht betreft de heraanleg van de rotonde Fabriekslaan - 
Papestraat.

» In dit geval is de wijziging toegestaan omdat:
 het bedrag van de wijziging lager is dan 15 % van de waarde van de 

aanvankelijke opdracht. Ingeval van opeenvolgende wijzigingen, wordt 
rekening gehouden met het cumulatieve bedrag.

 er sprake is van een aanvullende opdracht. De bijkomende opdracht is 
noodzakelijk geworden, om economische of technische redenen is geen 
verandering mogelijk of verandering van opdrachtnemer zou minstens 
tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke kostenstijging leiden.

» Deze wijzigingsmogelijkheid wordt niet gebruikt om de wetgeving 
overheidsopdrachten te omzeilen noch om de algemene aard van de 
opdracht te wijzigen.

» Aangezien deze opdracht niet onder het begrip dagelijks bestuur valt, wordt 
dit dossier ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

» Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de opdracht hoogdringend en onvoorzien is.
» Uit nazicht blijkt dat de opdrachtnemer geen sociale of fiscale schulden heeft.

Advies » Voorwaardelijk gunstig visum van 24 oktober 2019 van de financieel 
directeur.

Financiële gevolgen » De kostprijs voor de bijkomende opdracht bedraagt € 46.762,35 exclusief 
btw.

» De gepaste kredieten zijn niet ingeschreven in het investeringsbudget.
» Gelet op de dwingende en onvoorziene omstandigheden kan de raad zonder 

de nodige kredieten over de uitgaven beslissen. De kredieten worden 
ingeschreven bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De bijkomende opdracht voor wegenis- en rioleringswerken in de Fabriekslaan en 
Industrieweg wordt gegund aan Devagro nv, Pitantiestraat 79, 8792 Desselgem:
» onder de voorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad;
» onder de voorwaarden vermeld in verrekening nr. 1, opgemaakt door 

Studiebureau Demey op 4 september 2019;
» voor de prijs van € 46.762,35 exclusief btw.
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:
» financieel directeur: 1;
» dienst financiën: 1;
» opdrachtnemer: 1.
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5. Goedkeuren van de statuten van de land- en tuinbouwraad

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41 en 304, § 3.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 11 oktober 2007 over goedkeuren van 

de statuten van de land- en tuinbouwraad.
» Statuten van de land- en tuinbouwraad

Feiten, context en 
argumentatie

» De statuten van de verschillende adviesraden werden in de loop van 2019 op 
elkaar afgestemd, zodat alle adviesraden in grote lijnen dezelfde spelregels 
volgen. 

» De land- en tuinbouwraad werd nog maar recentelijk samengesteld.
» De bestaande statuten van de adviesraad worden opgeheven.

Advies » Gunstig advies van de land- en tuinbouwraad van 25 februari 2020.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De statuten van de land- en tuinbouwraad worden goedgekeurd.
Artikel 2
De bestaande statuten van voormelde adviesraad worden opgeheven.
Artikel 3
Volgende werkopdracht wordt goedgekeurd:
» dienst grondgebiedszaken: de statuten publiceren op de gemeentelijke 

website.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» voorzitter van voormelde adviesraad: 1.

6. Goedkeuren van de samenstelling van de land- en tuinbouwraad

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40, 41, tweede lid, 13° en 
304, § 3.

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 11 oktober 2007 over goedkeuren 
oprichting en statuten van de gemeentelijke land- en tuinbouwraad.

» Verslag van de vergadering van de land- en tuinbouwraad van 25 februari 
2020.

» Nominatieve samenstelling van de land- en tuinbouwraad.
Feiten, context en 
argumentatie

» De gemeenteraad kan raden en overlegstructuren organiseren die de 
gemeente kunnen adviseren.

» Ten hoogste twee derde van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn. Als dat 
niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht. 
Het bestuur kan uiteraard wel beslissen om rekening te houden met deze 
adviezen.

» Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en 
schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn.

» Op 25 februari 2020 werd de land- en tuinbouwraad als volgt samengesteld:
- Stemgerechtigde leden:

o 3 vertegenwoordigers van de landelijke gilde van Ledegem;
o 3 vertegenwoordigers van de landelijke gilde van Sint-Eloois-Winkel;
o 2 vertegenwoordigers van de landelijke gilde van Rollegem-Kapelle;
o 2 vertegenwoordigers van FERM Ledegem;
o 1 vertegenwoordiger van FERM Sint-Eloois-Winkel;
o 1 vertegenwoordiger van FERM Rollegem-Kapelle;
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o 2 vertegenwoordigers van ABS Ledegem;
o 2 vertegenwoordigers van KLJ Ledegem;
o 1 vertegenwoordiger uit het forum lokale economie van de 

gemeente.
- Niet-stemgerechtigde leden:

o schepen voor land- en tuinbouw;
o schepen voor openbare werken;
o schepen voor leefmilieu;
o 1 vertegenwoordiger van elke fractie in de gemeenteraad.

» Er wordt voorgesteld om de samenstelling van de adviesraad goed te keuren 
en niet de nominatieve lijst, omdat dit slechts de situatie op vandaag 
weergeeft.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De samenstelling van de land- en tuinbouwraad goed te keuren.
Artikel 2
Volgende werkopdracht wordt goedgekeurd:
» dienst grondgebiedszaken: de namen van de voorzitter, eventuele 

ondervoorzitter en secretaris publiceren op de website, met vermelding dat 
de nominatieve ledenlijst kan opgevraagd worden.

7. Kennisnemen van het rapport over organisatiebeheersing, acties 2019 en planning 2020/2021

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 219.
Juridische grond » Beslissing van de gemeenteraad van 12 juni 2014 betreffende goedkeuren 

algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem-gemeente (interne 
controlesysteem).

Verwijzingsdocumenten » Verslag organisatiebeheersing over de uitgevoerde acties van 2019 en de 
planning voor 2020/2021.

Feiten, context en 
argumentatie

» Interne controle of organisatiebeheersing = streven naar een efficiëntere 
interne werking en kwalitatieve dienstverlening.

» Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd in het college van burgemeester en 
schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het rapport over organisatiebeheersing, 
uitgevoerde acties 2019 en planning 2020/2021.

8. Kennisnemen van het rapport over klachten en incidenten van 2019

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 302 en 303.
Verwijzingsdocumenten » Verslag over de klachten en incidenten van 2019.
Feiten, context en 
argumentatie

» Het lokaal bestuur is decretaal verplicht om een systeem van 
klachtenbehandeling te beheren. 

» Bij uitbreiding wordt op een analoge manier een incidentenregister in het 
kader van informatieveiligheid bijgehouden.

» Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd in de gemeenteraad en de OCMW-
raad.
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Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het rapport over klachten en incidenten van 2019.

9. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 389.
Verwijzingsdocumenten » Verslag van het regionaal bestuurscomité van West-Vlaanderen en 

Kempen van 9 december 2019.
» Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van WVI van 20 januari 

2020.
» Verslag en bijlage van vergadering van de raad van bestuur van WVI van 

22 januari 2020.
» Verslag van de cultuurraad van 22 januari 2020.
» Verslag van het Midwestoverleg van 28 januari 2020.
» Verslag van de vergadering van de seniorenraad van 28 januari 2020.
» Verslag en bijlage van vergadering van de raad van bestuur van WVI van 

5 februari 2020.
» Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Woondienst 

Regio Izegem van 12 februari 2020.
» Verlag van het Midwestoverleg van 18 februari 2020.
» Verslag van het Midwestoverleg – cluster Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 

van 20 februari 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.

10. 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 
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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:

- Vragen van raadsleden Emiel Debusseré, Bert Selschotter en Sien Jacques 
aan burgemeester Bart Dochy over het coronavirus en de gevolgen voor 
Ledegem.

- Vraag van raadslid Sien Jacques aan schepen Greta Vandeputte over het 
opvolgen van heraanplanten van bomen opgelegd in een 
omgevingsvergunning.

- Vraag van raadslid Caroline Seynhaeve aan burgemeester Bart Dochy 
over het klimaatplan.

- Vraag van raadslid Andy Vandoorne aan schepen Greta Vandeputte over 
de Schoolstraat in de Hugo Verriestlaan.

- Vraag van raadslid Piet Vandermersch aan schepen Greta Vandeputte 
over subsidies in het kader van veilige schoolomgevingen.

Henny Vandenweghe
Algemeen directeur wnd.

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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