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Verslag van de gemeenteraad van 9 april 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 12 maart 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 32.
Verwijzingsdocumenten » Verslag van de gemeenteraad van 12 maart 2020.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 12 maart 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. Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 31 maart 2020 over goedkeuren van de tijdelijke 
politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad en het niet toelaten van 
publiek

Bevoegdheid » Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 134, § 1 en 135, § 2.
Juridische grond » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 28.

» Ministeriële besluiten over de federale fase om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken.

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de burgemeester van 31 maart 2020 over goedkeuren van de 
tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van de 
gemeenteraad en OCMW-raad en het niet toelaten van publiek.

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 van de burgemeester van 31 maart 2020 over goedkeuren van de 
tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en 
OCMW-raad en het niet toelaten van publiek wordt bekrachtigd.
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3. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Groep Zorg H. Familie vzw over de betoelaging van de 
werking van WZC Rustenhove / LDC De Kring voor de periode 2020-2025

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40.
Juridische grond » Organieke OCMW-wet van 8 juli 1976.
Verwijzingsdocumenten » Samenwerkingsovereenkomst met Groep Zorg H. Familie over de betoelaging 

van de werking van WZC Rustenhove / LDC De Kring voor de periode 2020-
2025.

Feiten, context en 
argumentatie

» Omwille van een structurele onderfinanciering van het lokaal 
dienstencentrum De Kring door de Vlaamse overheid wil het lokaal bestuur 
de werking van dit initiatief ondersteunen via een jaarlijkse nominatieve 
subsidie voor initiatieven die passen binnen het meerjarenplan van het lokaal 
bestuur.

» Meer bepaald voorziet de gemeente voor de jaren 2020-2025 een jaarlijkse 
nominatieve subsidie voor volgende acties die door het woonzorgcentrum 
Rustenhove / lokaal dienstencentrum De Kring opgenomen worden:
 Opnemen regierol buurtnetwerk: € 20.000,00;
 Vormingen organiseren voor vrijwilligers: € 1.000,00;
 dementievriendelijke gemeente: € 2.000,00;
 Ledegem pleegzorggemeente: € 1.000,00;
 Ledegem gezonde gemeente: € 2.000,00;

» De operationele opvolging van voormelde initiatieven gedurende het jaar 
gebeurt in het beleidscomité van het dienstencentrum. Dit comité wordt 
samengesteld door vertegenwoordigers van beide partijen.

» Jaarlijks vindt een overleg plaats tussen het college van burgemeester en 
schepenen en het directiecomité van Rustenhove, waarbij een beknopt 
jaarlijks rapport wordt voorgesteld.

» De uitbetaling van de subsidies gebeurt na ontvangst door het lokaal bestuur 
van voormeld beknopt jaarlijks rapport.

Financiële gevolgen » De jaarlijkse nominatieve subsidie bedraagt € 26.000,00 en is voorzien in het 
exploitatiebudget.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst met Groep Zorg H. Familie vzw over de 
betoelaging van de werking van WZC Rustenhove / LDC De Kring voor de periode 
2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek 
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 3
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» financieel directeur: 1;
» dienst sociale zaken: 1;
» Groep Zorg H. Familie: 1.

4. Goedkeuren van de visietekst over de waarden, missie en visie van het lokaal bestuur

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Verwijzingsdocumenten » Visietekst waarden, missie en visie.
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Feiten, context en 
argumentatie

» Een eerste deel van de consultancyopdracht van CC Consult is afgewerkt.
» Het is aangewezen dat dit document ook door de gemeenteraad 

onderschreven wordt.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De visietekst waarden, missie en visie goed te keuren.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» CC Consult: 1.

5. Goedkeuren van de ontwerpakte over kosteloze grondafstand in De Kempkens

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41, tweede lid, 11°.
Verwijzingsdocumenten » Opmetingsplan van 20 november 2011, opgemaakt door landmeter-expert 

Paul Demyttenaere. Het betreft nrs. 14 en 15 op plan.
» Ontwerpakte van 24 maart 2020 van kosteloze overdracht van onroerende 

goederen, opgemaakt door notariaat Destrooper, Cleeremans en Vanhixe, 
Rollegemstraat 56 te 8880 Ledegem, voor 264 m² grond en volgens 
opmetingsplan 267 m² groot, gelegen De Kempkens, gekend op kadaster 
eerste afdeling sectie D nummers 475M P0000 en 475V P0000.

Feiten, context en 
argumentatie

» De kosteloze overdracht gebeurt om reden van openbaar nut, meer bepaald 
voor de opname in het openbaar domein.

Financiële gevolgen » De overdracht gebeurt kosteloos.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De ontwerpakte over kosteloze grondafstand in De Kempkens wordt 
goedgekeurd.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst financiën: 1;
» notariaat Destrooper, Cleeremans en Vanhixe: 1.

6. Vaststellen van het aanvullend reglement op het wegverkeer over voorbehouden parkeerplaatsen voor 
voertuigen gebruikt door personen met een handicap 

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40.
Juridische grond » Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en 135, § 2.

» Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, en latere 
wijzigingen, in het bijzonder artikel 2.

» Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, en latere 
wijzigingen, in het bijzonder titel III.

» Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en 
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden worden 
bepaald, en latere wijzigingen.

» Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

» Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging 
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van de verkeerstekens.
» Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke 

aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.
» Ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van 

parkeerplaatsen voor personen met een handicap.
» Ministeriële omzendbief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, 

voorbehouden voor personen met een handicap.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 12 oktober 2017 over vaststellen van 

een aanvullend verkeersreglement inzake voorbehouden parkeerplaatsen 
voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap.

Feiten, context en
argumentatie

» Er is een nieuwe locatie met een voorbehouden parkeerplaats nodig, met 
name in de Menenstraat, ter hoogte van jeugdhuis Den Traveir met 
huisnummer 13. Artikel 1 van het reglement wordt daarom aangepast.

» De maatregelen die hierna worden genomen betreffen gemeentewegen.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
In de hierna vermelde straten en op de hierna vermelde parkings wordt een 
parkeerplaats voorzien voor voertuigen gebruikt door personen met een 
handicap:
 Ledegem

 Plaats, ter hoogte van de kerk: 2 plaatsen;
 parking school in de Hugo Verriestlaan;
 parking sporthal in de Sint-Eloois-Winkelstraat: 2 plaatsen;
 parking Huis Maria in de Rollegemstraat;
 parking gemeentehuis in de Rollegemstraat: 2 plaatsen;
 Menenstraat, ter hoogte van de woning met huisnr. 8;
 parking Olympic Ledegem, ingang Stationsstraat: 2 plaatsen;
 parking aan De Samenkomst, ter hoogte van de ingang;
 parking ingang Heulebeekstraat, aan de linkerkant;
 Menenstraat 13, ter hoogte van jeugdhuis Traveir.

 Rollegem-Kapelle
 Sint-Jansplein, ter hoogte van de kerk: 2 plaatsen;
 parking in de Schoolstraat, ter hoogte van De Kobbe.

 Sint-Eloois-Winkel
 parking Sint-Hubrechtsplein;
 parking sporthal Dorpsplein: 2 plaatsen;
 Kerkplein;
 parking Terschuerenlaan, ter hoogte van het stadion;
 parking Vlaschaardlaan, ter hoogte van het stadion;
 parking aan het Oud Arsenaal in de Rollegem-Kapelsestraat, 

ter hoogte van de ingang;
 Gullegemsestraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 35.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de bestuurders door middel van de 
verkeersborden E9a, voorzien van het pictogram overeenkomstig 
artikel 70.2.1.3°.c.
Artikel 2
In de hierna vermelde straat wordt een parkeerplaats voorzien voor voertuigen 
gebruikt door personen met een handicap:
 Stationsstraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 94.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de bestuurders door middel van de 
verkeersborden E9a, voorzien van het pictogram overeenkomstig 
artikel 70.2.1.3°.c. en voorzien van het onderbord “van maandag tot vrijdag 
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tussen 8.30 uur en 17.30 uur”.
Artikel 3
Dit reglement treedt in werking van zodra de verkeerssignalisatie is aangebracht. 
Op dat ogenblik wordt het bestaande reglement, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 12 oktober 2017, opgeheven.
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.
» technische dienst: de verkeerssignalisatie aanbrengen.
Artikel 5
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» technische dienst: 1;
» griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk: 1;
» griffie van de politierechtbank te Kortrijk: 1;
» politiezone Grensleie: 1.

7. 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 
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.

» Beslissing van de gemeenteraad van 12 maart 2020 over gunnen van een 
bijkomende opdracht voor wegenis- en rioleringswerken in de Fabriekslaan 
en Industrieweg.

» Verrekening nr. 2 in meer, opgemaakt door Studiebureau Demey op 
27 februari 2020.

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:
 Aanpassingen onderfundering;
 Aanleg van een bypass ter ontsluiting van bedrijvenzone De 

Vierschaere;
 Noodzakelijke vervanging van bestaande rioleringsbuizen;
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 Opvulling van bestaande rioleringen;
 Versterken van grachten (zowel bodem als talud);
 Verschuiven kopmuur en verbreden van gracht;
 Compenseren van bomen in slechte staat uit veiligheidsoverwegingen ;
 Vernieuwen van een voetpadzone in gebrekkige staat.

» 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 1 april 2020 van de financieel directeur.
Financiële gevolgen » De kostprijs voor de bijkomende opdracht bedraagt € 108.796,25 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. 2, opgemaakt door 

Studiebureau Demey op 27 februari 2020;
» voor de prijs van € 108.796,25 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.

8. Toekennen van een inhaaltoelage op de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40.
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.

» Sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale 
besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 
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19 november 2008, en latere wijzigingen.
» Kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten, goedgekeurd in het 

Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009, en latere 
wijzigingen.

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

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

» Protocol van akkoord van het ACV - Openbare Diensten van 23 december 
2019, over de besteding van de middelen VIA4.

» Protocol van akkoord van het ACOD van 23 december2019, over de besteding 
van de middelen VIA4.

Feiten, context en 
argumentatie

» Gemeentebestuur Ledegem heeft sedert 1 januari 2010 een aanvullend 
pensioenstelsel voor zijn contractuele personeelsleden. De pensioentoelage 
bedraagt sinds 1 januari 2016 2 % van het pensioengevend jaarloon.

» Het maximale bedrag beschikbaar voor reguliere verhogingen VIA4 voor het 
gemeentebestuur van Ledegem bedraagt € 7.093,56. Hiervan ontvangen we 
al € 3.718,40 naar aanleiding van de verhoging pensioentoelage naar 2 % en 
de verhoging maaltijdcheques naar € 5,00.

» Het bedrag restmiddelen VIA4 voor het jaar 2019 wordt voor het 
gemeentebestuur van Ledegem geschat op € 1.578,90.

» Omdat het gemeentebestuur geen ongelijkheid wil creëren tussen de 
personeelsleden in de VIA-diensten en de personeelsleden in de niet VIA-
diensten, wordt voorgesteld om de pensioenbijdrage voor de 
2de pensioenpijler van alle contractuele personeelsleden te verhogen met 
1,45 % en dit voor het volledige jaar 2019:
- De verhoging in de VIA-diensten zou worden betoelaagd door de 

reguliere middelen VIA4;
- De restmiddelen VIA4 worden gebruikt om een deel van de verhoging in 

de niet VIA-diensten te financieren. De rest wordt bekostigd door het 
gemeentebestuur zelf;

- De verhoging van de pensioenbijdrage voor de contractuele 
personeelsleden van het OCMW wordt bekostigd door het 
gemeentebestuur.

» Deze verhoging zou gebeuren via een inhaaltoelage. Er wordt een factuur 
opgevraagd aan de handelsvennootschap “Belfius Verzekeringen - Ethias 
lokale contractanten”.

» ACV - Openbare Diensten en ACOD zijn akkoord met dit voorstel. VSOA heeft 
niet gereageerd op onze vraag tot ondertekening van het protocol en was 
niet aanwezig op de vergadering van het HOC waarin dit voorstel werd 
besproken. 

Advies » Positief advies van ACOD.
» Positief advies van ACV - Openbare Diensten.

Financiële gevolgen » Het totaalbedrag van deze tijdelijke verhoging voor het gemeentebestuur 
wordt geraamd op € 9.773,23 waarvan € 3.375,16 wordt betoelaagd vanuit 
de reguliere middelen VIA4 en € 1.578,90 vanuit de restmiddelen VIA4.

» Het totaalbedrag van deze tijdelijke verhoging voor het OCMW wordt 
geraamd op € 12.483,09. Het gemeentebestuur neemt deze verhoging voor 
haar rekening. 

» Deze bedragen zijn voorzien in het budget 2020.
Stemmen Unanimiteit
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Besluit De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Er wordt een inhaaltoelage op de tweede pensioenpijler voor de contractuele 
personeelsleden toegekend van 1,45 % van het pensioengevend jaarloon, en dit 
voor het volledige jaar 2019. Er wordt hiervoor een factuur opgevraagd aan de 
handelsvennootschap “Belfius Verzekeringen - Ethias lokale contractanten”.
Artikel 2
De andere artikelen uit de beslissing van de gemeenteraad van 12 mei 2010 over 
het invoeren van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele 
personeelsleden en goedkeuren van het bestek opgemaakt door de RSZPPO 
blijven van toepassing. 
Artikel 3
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek 
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst financiën: 1;
» dienst personeel OCMW: 1;
» Belfius Verzekeringen - Ethias lokale contractanten: 1;
» Cipal Schaubroeck: 1;
» RSZ: 1;
» dienst personeel: 1.

9. Kennisnemen van het rapport over het debiteurenbeheer, toestand op 31 december 2019

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 177.
Verwijzingsdocumenten » Rapport van de financieel directeur over het debiteurenbeheer, toestand op 

31 december 2019.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Kennis te nemen van het rapport over het debiteurenbeheer, toestand op 31 
december 2019.

10. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de gewone 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVIO van 18 mei 2020

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

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

» Brief en bijlagen van IVIO van 17 maart 2020 over de uitnodiging tot de 
gewone algemene vergadering van IVIO op 18 mei 2020, met volgende 
agenda:
1. Goedkeuren verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2019;
2. Kennisname verslag van de heer Commissarisrevisor;
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2019;
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris revisor voor het  

boekjaar 2019;
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5. Benoeming commissaris-revisor.
6. Varia.

Feiten, context en 
argumentatie

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

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De agendapunten van de gewone algemene vergadering van IVIO op
18 mei 2020 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 dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» IVIO: 1.

11. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius op 27 mei 2020

De beslissing werd ingetrokken door de gemeenteraad in zitting van 14 mei 2020.

12. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 389.
Verwijzingsdocumenten » Jaarverslag 2019 van de Woondienst Regio Izegem.

» Verslag van het Midwestoverleg - Atrium van 13 februari 2020.
» Verslag van de algemene vergadering van de jeugdraad van 15 februari 2020.
» Verslag van de raad van bestuur van IVIO van 17 februari 2020.
» Verslag en bijlage van de vergadering van de raad van bestuur van WVI van 

19 februari 2020.
» Verslag van het Midwestoverleg - cluster economie van 3 maart 2020.
» Verslag van het Midwestoverleg - cluster cultuur van 3 maart 2020.
» Verslag van het Midwestoverleg - stand van zaken betreffende The Next 

Midwest van 3 maart 2020.
» Verslag van de raad van bestuur van de Woondienst Regio Izegem van

4 maart 2020.
» Verslag van de algemene vergadering van de Woondienst Regio Izegem van 

4 maart 2020.
» Verslag van de vergadering van de beheerraad van de bibliotheek van 4 maart 

2020.
» Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van de Woondienst Regio 

Izegem van 25 maart 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
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Kennis te nemen van bovenvermelde verslagen.

13. Spoedeisend punt - Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
6 april 2020 over principieel goedkeuren van de opstart van het schakelzorgcentrum Ter Deeve in Meulebeke

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 april 2020 

over principieel goedkeuren van de opstart van het schakelzorgcentrum Ter 
Deeve in Meulebeke.

Feiten, context en 
argumentatie

» Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet worden besproken, 
behalve in spoedeisende gevallen.

» Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door ten minste twee 
derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van 
de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.

» Deze beslissing bij hoogdringendheid moet bekrachtigd worden op de 
eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Stemmen Over de spoedeisendheid van het punt:
Unanimiteit

Besluit De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 april 2020 
over principieel goedkeuren van de opstart van het schakelzorgcentrum Ter 
Deeve in Meulebeke wordt bekrachtigd.

14. 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 Bert Selschotter aan schepen Greta Vandeputte over 

de webcam aan het recyclagepark.
- Vraag van raadslid Bart Maertens aan schepen Greta Vandeputte over 

evenementen die de gemeente zelf organiseert in de komende 
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maanden.
- Vraag van raadslid Marianne Eeckhout aan schepen Sybille Geldhof over 

huurgelden sportinfrastructuur.
- Vraag van raadslid Katelijn Van Isacker aan schepen Geert Dessein over 

de uitleendienst in de bibliotheek.
- Vraag van raadslid Piet Vandermersch aan schepen Wally Corneillie over 

maatregelen voor zelfstandigen en ondernemers.
- Vraag van raadslid Geert Wylin aan burgemeester Bart Dochy over 

mondmaskers laten maken door vrijwilligers.

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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