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Verslag van de gemeenteraad van 14 mei 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: Carlos Casteleyn, raadslid verontschuldigd voor agendapunt 6 (belangenconflict), 7 
(belangenconflict) en 8 (belangenconflict)

Openbare zitting

1. Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 9 april 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 32.
Verwijzingsdocumenten » Verslag van de gemeenteraad van 9 april 2020.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 9 april 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 het college van burgemeester en schepenen van 4 mei 2020 over 
goedkeuren bij hoogdringendheid dat de gemeente beroep kan doen op stad Kortrijk als aankoopcentrale 
voor de afname van mondmaskers in de strijd tegen het coronavirus COVID-19

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 mei 2020 

over goedkeuren bij hoogdringendheid dat de gemeente beroep kan doen op 
stad Kortrijk als aankoopcentrale voor de afname van mondmaskers in de 
strijd tegen het coronavirus en goedkeuren van de aankoop van 
mondmaskers.

Feiten, context en 
argumentatie

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

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De beslissing wordt bekrachtigd.
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3. 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

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Verwijzingsdocumenten » 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.

Feiten, context en 
argumentatie

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

» Volgende maatregelen moeten toegevoegd worden, aangezien ze door een 
administratieve vergissing niet opgenomen werden in voormelde 
collegebeslissing:

- Diverse huurgelden eigen patrimonium: voor zaken die per lid of 
forfaitair verhuurd worden, worden een vermindering van 20 % 
toegekend voor het lopende werkjaar.

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 en bepaalde vaste kosten zullen ook lager 
uitvallen.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De beslissing wordt bekrachtigd.
Artikel 2
Volgende aanvullende maatregelen worden goedgekeurd:
- Diverse huurgelden eigen patrimonium: voor zaken die per lid of forfaitair 

verhuurd worden, worden een vermindering van 20 % toegekend voor het 
lopende werkjaar.

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 vrije tijd: 1.

4. Toelichting over de exitstrategie van het lokaal bestuur

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Verwijzingsdocumenten » Exitstrategie.

» Handleiding administratie.
» Risicoanalyse (ontwerp).

Feiten, context en 
argumentatie

» Er wordt toelichting gegeven over de exitstrategie van het lokaal bestuur.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Kennis te nemen van de toelichting.
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5. Goedkeuren van de visietekst dienstverlening

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Verwijzingsdocumenten » Visietekst dienstverlening.
Feiten, context en 
argumentatie

» Na de visietekst waarden, missie en visie, is een tweede deel van de 
consultancyopdracht van CC Consult afgewerkt: de visietekst dienstverlening.

» Het is aangewezen dat dit document ook door de gemeenteraad 
onderschreven wordt.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De visietekst dienstverlening goed te keuren.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» CC Consult: 1.

6. Gunstig advies verlenen over de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Pieter Ledegem

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 

de erkende erediensten, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 55.
» Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende 
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten en 
latere wijzigingen.

» Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen 
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van 
artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van 
de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst en latere 
wijzigingen.

» Omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding 
besturen van de eredienst.

Verwijzingsdocumenten » Jaarrekening 2019 van de kerkfabriek.
Feiten, context en 
argumentatie

» Beslissing van de kerkraad van de kerkfabriek van 12 december 2019, waarbij 
de jaarrekening werd vastgesteld.

» De gemeenteraad moet advies verlenen over de jaarrekening van de 
kerkfabriek.

Financiële gevolgen » De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedraagt € 19.415,81 (92 % van 
€ 21.104,14).

» De gemeentelijke investeringstoelage 2019 bedraagt € 0,00.
Stemmen 17 ja-stemmen (Bart Dochy, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, 

Wally Corneillie, Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, 
Marianne Eeckhout, Piet Vandermersch, Katelijn Vermaut-Van Isacker, 
Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, Luc Vanhoutte, 
Jolien Goemaere, Bert Selschotter)
3 onthoudingen (Caroline Seynhaeve, Andy Vandoorne, Sien Jacques)
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Besluit De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Gunstig advies te verlenen over de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint-
Pieter Ledegem.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» kerkfabriek: 1;
» centraal kerkbestuur: 1;
» gouverneur: 1.

7. Gunstig advies verlenen over de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Jan de Doper Rollegem-Kapelle

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 

de erkende erediensten, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 55.
» Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende 
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten en 
latere wijzigingen.

» Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen 
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van 
artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van 
de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst en latere 
wijzigingen.

» Omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding 
besturen van de eredienst.

Verwijzingsdocumenten » Jaarrekening 2019 van de kerkfabriek.
Feiten, context en 
argumentatie

» Beslissing van de kerkraad van de kerkfabriek van 31 januari 2020, waarbij de 
jaarrekening werd vastgesteld.

» De gemeenteraad moet advies verlenen over de jaarrekening van de 
kerkfabriek.

Financiële gevolgen » De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedraagt € 63.050,27.
» De gemeentelijke investeringstoelage 2019 bedraagt € 74.000,00.

Stemmen 17 ja-stemmen (Bart Dochy, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, 
Wally Corneillie, Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, 
Marianne Eeckhout, Piet Vandermersch, Katelijn Vermaut-Van Isacker, 
Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, Luc Vanhoutte, 
Jolien Goemaere, Bert Selschotter)
3 onthoudingen (Caroline Seynhaeve, Andy Vandoorne, Sien Jacques)

Besluit De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Gunstig advies te verlenen over de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Jan 
de Doper Rollegem-Kapelle.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» kerkfabriek: 1;
» centraal kerkbestuur: 1;
» gouverneur: 1.

8. Gunstig advies verlenen over de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Eligius Sint-Eloois-Winkel
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Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 

de erkende erediensten, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 55.
» Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende 
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten en 
latere wijzigingen.

» Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen 
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van 
artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van 
de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst en latere 
wijzigingen.

» Omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding 
besturen van de eredienst.

Verwijzingsdocumenten » Jaarrekening 2019 van de kerkfabriek.
Feiten, context en 
argumentatie

» Beslissing van de kerkraad van de kerkfabriek van 10 maart 2020, waarbij de 
jaarrekening werd vastgesteld.

» De gemeenteraad moet advies verlenen over de jaarrekening van de 
kerkfabriek.

Financiële gevolgen » De gemeentelijke exploitatietoelage 2019 bedraagt € 49.196,39.
» De gemeentelijke investeringstoelage 2019 bedraagt € 0,00.

Stemmen 17 ja-stemmen (Bart Dochy, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, 
Wally Corneillie, Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, 
Marianne Eeckhout, Piet Vandermersch, Katelijn Vermaut-Van Isacker, 
Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, Luc Vanhoutte, 
Jolien Goemaere, Bert Selschotter)
3 onthoudingen (Caroline Seynhaeve, Andy Vandoorne, Sien Jacques)

Besluit De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Gunstig advies te verlenen over de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint-
Eligius Sint-Eloois-Winkel.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:

» kerkfabriek: 1;
» centraal kerkbestuur: 1;
» gouverneur: 1.

9. Goedkeuren van de basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van riolering langs gewestwegen

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 2, 40 en 41.
Juridische grond » Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en 135.

» Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen - 
deelname in de kosten door de Administratie Wegen en Verkeer (AWV).

Verwijzingsdocumenten » Info vanuit VVSG.
» Basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van riolering langs 

gewestwegen.
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Feiten, context en 
argumentatie

» Langs gewestwegen zijn rioolbeheerders/gemeenten en agentschap Wegen 
en verkeer (AWV) partners bij de aanleg en het beheer van regenwater- en 
afvalwaterleidingen. In de loop der tijden groeiden tussen de gemeenten en 
AWV hierover afspraken die van plaats tot plaats verschillen.

» Dit zorgt voor veel onduidelijkheden inzake beheer en onderhoud van deze 
infrastructuur langs de gewestwegen. Het is daarom wenselijk om 
basisprincipes en uniforme afspraken te maken. 

» Deze basisprincipes zullen de verantwoordelijkheden in het onderhoud van 
de afwateringsinfrastructuur langs gewestwegen verduidelijken. Hierbij 
wordt gekeken naar de infrastructuur om de beheerder te bepalen en niet 
naar het domein. 

» Uitgangspunt is dat de rioolbeheerder/gemeente de afvalwaterinfrastructuur 
onderhoudt en AWV de regenwaterinfrastructuur. In historisch gegroeide 
situaties waar niet duidelijk is wat afvalwaterleidingen zijn en wat 
regenwaterleidingen, bepalen de basisprincipes via een aantal eenvoudige, 
makkelijk op het terrein detecteerbare regels wie wat onderhoudt. Zodra de 
infrastructuur heraangelegd wordt tot een duidelijk gescheiden stelsel geldt 
opnieuw het uitgangspunt. Deze afspraken gelden voor onderhoud. Bij 
heraanleg en nieuwe aanleg hanteren we de kostenverdeling voor 
investeringen waarvoor de omzendbrief OW 98/4 de basis is.

» Deze basisprincipes zijn een consensus na overleg met AWV, de 
rioolbeheerders, meerdere gemeenten, VVSG, AquaFlanders, departement 
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM). 

» De afbakening van deze basisprincipes werd ook in verschillende districten 
uitgetest op het terrein in het bijzijn van zowel de domeinbeheerder als een 
rioolbeheerder. Ze bleken op het terrein goed te interpreteren.

» De raad van bestuur van de VVSG, de directieraad van AWV en AquaFlanders 
keurden deze basisprincipes goed. 

» De VVSG roept alle gemeenten op om deze basisprincipes te onderschrijven. 
» Om deze afspraken definitief te bekrachtigen wordt er nog gewerkt aan een 

overeenkomst. In de overeenkomst moeten vragen rond de 
eigendomssituatie nog verder uitgeklaard worden. Er is ook het engagement 
om bepaalde praktische afspraken verder in detail te regelen. Hierover zal 
verder overleg worden georganiseerd.  

» De VVSG en AquaFlanders spraken af met AWV dat de toepassing van de 
basisprincipes op het terrein kan uitgevoerd worden zonder dat de 
overeenkomst ondertekend is. We kunnen dit zien als een soort proefperiode 
in afwachting van de overeenkomst. De toepassing van de basisprincipes op 
het terrein kan ingaan zodra de gemeente via de VVSG aan AWV laat weten 
dat ze instapt in de basisprincipes.

» De basisprincipes zorgen ten opzichte van de huidige situatie voor een 
uitwisseling van taken tussen AWV en de rioolbeheerder/gemeenten in beide 
richtingen. 

» De basisuitspraken zorgen ook voor duidelijkheid in verantwoordelijkheid 
over taken die tot nu door niemand werden opgenomen. 

Financiële gevolgen » De concrete financiële impact zal duidelijk worden als de taakverdeling 
volledig is geïnventariseerd en ingetekend op kaart. Ook de intekening op 
kaart kan een financiële impact hebben.

Stemmen Unanimiteit
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Besluit De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van de nota ‘basisprincipes in kader van beheer en onderhoud 
van riolering langs gewestwegen’. Deze basisprincipes zijn opgenomen als bijlage 
bij dit besluit. 
Artikel 2
De gemeenteraad keurt goed dat deze basisprincipes worden toegepast.
Artikel 3
De basisprincipes worden pas definitief goedgekeurd na goedkeuring van een 
overeenkomst.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst financiën: 1;
» VVSG: 1;
» agentschap Wegen en Verkeer (regiomanager): 1.

10. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor uitwisseling van 
kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s 

Bevoegdheid » Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40.
Juridische grond » Besluit van de provincieraad van 22 oktober 2015 over het goedkeuren van 

de samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling van kennis en 
dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s tussen de 5 Vlaamse 
provincies.

» Besluit van de provincieraad van 5 maart 2020 over het goedkeuren van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en 
gemeenten voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en 
aanverwante thema's binnen het Interprovinciaal Kenniscentrum milieu en 
aanverwante thema’s (IPKC).

Verwijzingsdocumenten » Samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling van kennis en dienstverlening 
inzake milieu en aanverwante thema’s met de Provincie West-Vlaanderen.

» Bijlage actielijst.
» Bijlage praktische afspraken.

Feiten, context en 
argumentatie

» Al sinds 2013 maken de 5 Vlaamse Provincies onderling intensief gebruik van 
de bestaande expertise over milieu- en aanverwante thema’s onder de 
noemer van het Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC). Sinds 
begin 2016 bestaat daar ook een wettelijk kader voor. Elk van de 5 Vlaamse 
provincieraden keurde een overeenkomst goed i.v.m. deze interprovinciale 
samenwerking.

» Het aanbod en de werking van het IPKC wil men nu ook ter beschikking 
stellen van de gemeenten. Tegelijk willen ze de werking nog meer 
gelijkschakelen en optillen naar een hoger niveau. Daartoe keurde de 
provincieraad van West-Vlaanderen op 5 maart 2020 bijkomend het voorstel 
voor een overeenkomst met West-Vlaamse gemeenten goed. 

» Gemeenten die een overeenkomst met de Provincie West-Vlaanderen 
ondertekenen, kunnen ook een beroep doen op de expertise bij een ander 
provinciebestuur. Dit kan doordat er tussen de 5 provincies onderling al een 
overeenkomst is.

» Het is niet de bedoeling van de provincie om te concurreren met bestaand 
aanbod via o.a. streekintercommunales. Ze willen via het IPKC wel de focus 
leggen op een aanbod van complementaire diensten en ondersteuning. 

» Ondertekening van de overeenkomst verplicht de gemeente tot niets. Het 
schept wel de mogelijkheid om dankzij de overeenkomst tussen gemeente en 
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eigen provinciebestuur à la carte een beroep te doen op expertise bij een 
ander provinciebestuur. Dit is juridisch afgetoetst en is in overeenstemming 
met de geldende wetgeving inzake overheidsopdrachten. Dit is geen 
exclusiviteitscontract. Het staat de gemeente nog steeds vrij om offerte te 
vragen bij een studiebureau of een streekintercommunale. Wel is het zo dat 
een deel van de geboden expertise amper beschikbaar is “op de markt”.

» Ondertekenen van overeenkomst voor West-Vlaamse gemeenten is gratis.
» Aanvraag voor ondersteuning dient te gebeuren via een online 

sharepointplatform. Bij aanvraag wordt door de aanbieder-provincie bekeken 
tegen welke kostprijs de uitvoering kan gebeuren (is veelal maatwerk), de 
gemeente krijgt dan een offerte. Het staat de gemeente vrij om al of niet 
akkoord te gaan met deze offerte en er dus wel of niet op in te gaan. 

» De overeenkomst bestaat uit een tekst met 2 bijlagen: een actielijst en 
praktische afspraken. 

» Deze tekst met bijlagen moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad 
en bezorgd worden aan de provincie zodat de deputatie dit kan goedkeuren 
en ondertekenen. 

» Het ontwerp van deze samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd tot 31 
december 2020. De overeenkomst kan jaarlijks opgezegd worden en zo niet 
stilzwijgend verlengd worden tot 31 december van volgend jaar.

» De samenwerkingsovereenkomst zal na goedkeuring door de gemeenteraad 
ingaan vanaf goedkeuring door de deputatie.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst financiën: 1;
» provinciale dienst Minawa (Marie De Winter): 1.

11. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Dierenasiel regio Roeselare over een aantal 
opdrachten inzake dierenbeleid, in het bijzonder asielwerking en zwerfkattenbeleid

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40.
Verwijzingsdocumenten » Samenwerkingsovereenkomst met vzw Dierenasiel regio Roeselare over een 

aantal opdrachten inzake dierenbeleid, in het bijzonder asielwerking en 
zwerfkattenbeleid.

Feiten, context en 
argumentatie

» De gemeente wil samenwerken met de vzw Dierenasiel regio Roeselare om 
een aantal opdrachten inzake dierenbeleid, in het bijzonder asielwerking en 
zwerfkattenbeleid, uit te voeren.

» Dit lidmaatschap ontheft de gemeente evenwel niet van haar eigen 
(wettelijke) verantwoordelijkheid. Participerende gemeenten blijven 
verantwoordelijk om hun verplichtingen in kader van vigerende wetgeving, in 
verband met het gevoerd dierenbeleid in de ruime zin, na te leven. Niet 
limitatieve voorbeelden: problematiek inzake inbeslagnames, overlast door 
dieren.

» De overeenkomst treedt in werking op 1 juni 2020 voor de minimale duurtijd 
van 5 jaar.

Financiële gevolgen » Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 0,54 per inwoner.
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Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst 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:
» dienst financiën: 1;
» technische dienst: 1;
» PZ Grensleie: 1;
» vzw Dierenasiel regio Roeselare: 1;
» DVV Midwest (Saskia Verriest): 1,  met ondertekende versie overeenkomst.

12. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool Vives voor de organisatie van de 
techniekacademie voor de jaren 2020-2025

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40.
Verwijzingsdocumenten » Samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool Vives voor de organisatie van 

de techniekacademie voor de jaren 2020-2025.
Feiten, context en 
argumentatie

» De gemeente wil samenwerken met Hogeschool Vives voor de organisatie 
van de techniekacademie voor de jaren 2020-2025.

» Jaarlijks willen wij 2 groepen inrichten van de Tiener Techniekacademie en 
1 of 2 groepen van de Junior Techniekacademie, afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen.

Financiële gevolgen » De jaarlijkse kostprijs voor het inrichten van de techniekacademie bedraagt 
maximaal € 3.700,00.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst 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:
» dienst financiën: 1;
» Hogeschool Vives: 1.

13. Goedkeuren om beroep te kunnen doen op het Vlaams Energiebedrijf als aankoopcentrale voor de aankoop 
van gas en groene elektriciteit

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40, § 2 en 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 2016 inzake overheidsopdrachten.

» Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten.

» Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
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overheidsopdrachten in klassieke sectoren.
» Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
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 18 september 

2017 betreffende samen aankoop groene elektriciteit voor de periode 2018-
2020 (2021): gunning.

» Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 september 
2017 betreffende samen aankoop aardgas voor de periode 2018-2020 (2021): 
gunning.

» Brief van Fluvius van 25 februari 2020 over de stopzetting van het aanbod 
samenaankoop energieverbruik openbare verlichting en gebouwen.

Feiten, context en 
argumentatie

» De samenaankoop van gas en groene elektriciteit werd gegund voor de 
periode 2018-2020, met mogelijkheid tot één jaar stilzwijgende verlenging.

» Infrax (nu Fluvius) trad op als opdrachtencentrale voor de aankoop van gas en 
groene elektriciteit.

» Fluvius heeft laten weten het aanbod voor samenaankoop stop te zetten.
» Het Vlaams Energiebedrijf kan optreden als aankoopcentrale voor de 

aankoop van gas en groene elektriciteit.
» Het is aangewezen dat de gemeente gebruik kan maken van de 

aankoopcentrale om volgende redenen:
- De in de aankoopcentrale voorziene oplossingen voldoen aan de 

behoefte van het bestuur.
- Het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een 

besparing aan tijd en geld betekent.
- Het Vlaams Energiebedrijf beschikt over knowhow of technische 

expertise inzake de voormelde opdracht.
» Er is geen afnameverplichting.
» De gemeente kan als aangeslotene bij de aankoopcentrale van het Vlaams 

Energiebedrijf rechtsreeks opdrachten plaatsen bij de opdrachtnemer aan 
wie het Vlaams Energiebedrijf de opdracht heeft gegund.

» De gemeente blijft zelf instaan voor de uitvoering van de geplaatste opdracht 
(levering, opvolging, betaling van facturen, …).

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Dat de gemeente beroep kan doen op het Vlaams Energiebedrijf als 
aankoopcentrale voor de aankoop van gas en groene elektriciteit.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst financiën: 1;
» Vlaams Energiebedrijf: 1.

14. Goedkeuren om beroep te kunnen doen op SOM vzw als aankoopcentrale voor afname van de 
raamovereenkomst over huur en onderhoud van printers, multifunctionele printers en beheersoftware

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40, § 2 en 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 2016 inzake overheidsopdrachten.

» Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
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werken, leveringen en diensten.
» Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten in klassieke sectoren.
» Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2019 over goedkeuren van de 

categorieën van verrichtingen die uitgesloten zijn van de visumverplichting.
» Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp 

“Printers en MFP’s – leasing inclusief onderhoud” met referentienummer 
2019SCH01/02, ontworpen door N-PAC bvba, Gloxinialaan 6, 9080 Lochristi 
en met als opdrachtgevend bestuur SOM vzw, Mundo A – Turnhoutsebaan 
139A, 2140 Borgerhout.

» Aankondiging van de gegunde voormelde opdracht zoals verschenen in het 
Bulletin der Aanbestedingen op 30 maart 2020.

» Schrijven van SOM vzw van 26 februari gericht aan nv Canon Belgium in 
verband met de sluiting van voormelde opdracht.

Feiten, context en 
argumentatie

» Voornoemde opdracht van SOM vzw is een raamovereenkomst voor huur en 
onderhoud van printers, MFP’s en beheersoftware voor instellingen die bij 
SOM vzw aangesloten zijn of bij bvba N-PAC klant zijn. SOM vzw treedt hierbij 
op als aankoopcentrale.

» Lokale besturen zijn niet aangesloten bij SOM vzw maar kunnen wel klant zijn 
of worden bij bvba N-PAC. 

» Het is aangewezen dat de gemeente gebruik kan maken van de 
aankoopcentrale om volgende redenen:
- De in de aankoopcentrale voorziene oplossingen voldoen aan de 

behoefte van het bestuur.
- Het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een 

besparing aan tijd en geld betekent.
- SOM vzw beschikt over knowhow of technische expertise inzake de 

voormelde opdracht.
» Er is geen afnameverplichting.
» De nodige budgetten zijn beschikbaar.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Dat de gemeente beroep kan doen op SOM vzw als aankoopcentrale voor afname 
van de raamovereenkomst over huur en onderhoud van printers, multifunctionele 
printers en beheersoftware.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» SOM vzw: 1;
» dienst financiën: 1.

15. Intrekken en hernemen van de beslissing over het goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het 
mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Fluvius ov op 27 mei 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
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 18 maart 2020 over de uitnodiging voor 
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de algemene vergadering op 27 mei 2020, met volgende agenda:
1. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur en van de 

commissaris;
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019;
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019;
4. Benoeming commissaris-revisor.
5. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de 

commissaris;
6. Statutaire benoemingen;
7. Statutaire mededelingen.

» Beslissing van de gemeenteraad van 9 april 2020 over goedkeuren van de 
agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger 
voor de algemene vergadering van Fluvius ov op 27 mei 2020.

» Brief van Fluvius ov van 4 mei 2020 over het ontbreken van informatie in de 
beslissing. 

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
Voormelde beslissing van de gemeenteraad van 9 april 2020 wordt ingetrokken.
Artikel 2
De agendapunten van de algemene vergadering worden goedgekeurd. Dit geeft 
het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke 
algemene vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd en dat 
opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke 
goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van 
bovenvermelde algemene vergadering en waarbij de individuele 
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan 
de toezichthoudende overheid.
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
Volgende werkopdracht wordt goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de intrekking vermelden in het verslag van de zitting van 

9 april 2020.
Artikel 6
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» Fluvius ov: 1.

16. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn op 26 mei 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Statuten van de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn.
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Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 21 februari 2019 over het aanduiden van 
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering van de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn, waarbij Greta 
Vandeputte als vertegenwoordiger en Nico Clarysse als plaatsvervanger 
werden aangeduid.

» Brief en bijlagen van de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn van 4 mei 2020 
over de uitnodiging voor de algemene vergadering op 26 mei 2020, met 
volgende agenda:
1. Verwelkoming en inleiding 
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van 
het college van commissarissen-revisoren a. beleidsverslag b. commentaar bij 
de jaarrekening c. mededeling van het verslag van het college van 
commissarissen-revisoren d. kennisgeving van de geconsolideerde 
jaarrekening 
3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag 
van het college van commissarissen-revisoren 
4. Goedkeuring jaarrekening 2019 
5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en 
het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2019 
6. 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 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;
» Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn: 1.

17. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Efin bv op 2 juni 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 
vergaderingen van Efin bv waarbij Wally Corneillie als vertegenwoordiger en 
Marianne Eeckhout als plaatsvervanger werden aangeduid.

» Brief en bijlagen van Efin bv van 10 april 2020 over de uitnodiging voor de 
algemene vergadering op 2 juni 2020, met volgende agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2. Verslag van de commissaris over zijn werkzaamheden in het boekjaar 2019;
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3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019
    Goedkeuring van de winstverdeling;
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris; 
5. 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 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;
» Efin bv: 1.

18. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van WVI dv op 3 juni 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.

» Brief en bijlagen van WVI dv van 7 april 2020 over de uitnodiging voor de 
algemene vergadering op 3 juni 2020, met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering 

d.d. 18-12-2019;
2. Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag);
3. Verslag van de commissaris; 
4. Jaarrekeningen 2019; 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris; 
6. 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.
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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;
» WVI dv: 1.

19. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Psilon ov op 16 juni 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
Juridische grond » Statuten van Psilon ov.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 21 februari 2019 over het 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.

» Mail en bijlagen van Psilon ov van 8 april 2020 over de uitnodiging voor de 
algemene vergadering van 16 juni 2020, met volgende agenda:
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2019;

1.1. Verslag van de raad van bestuur;
1.2. Verslag van de commissaris;

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2019;
3. Kwijting van bestuurders en commissaris;
4. Verlenging mandaat commissaris.

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.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» Psilon ov: 1.
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20. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van TMVS dv op 16 juni 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
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 27 maart 2020 over de uitnodiging voor de 
algemene vergadering van TMVS dv op 16 juni 2020, met volgende agenda:
1. Overzicht toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer;
2. Geactualiseerde bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding 

van deelnemers en de overdracht van een deelnemer;
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019;
4. Verslag van de commissaris;
5. a. Jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019

b. Voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019;
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur;
Varia en 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 geactualiseerde bijlagen 1 en 2 aan de statuten worden 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;
» TMVS dv: 1.

21. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Fluvius West ov op 19 juni 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
Juridische grond » Statuten van Fluvius West ov.
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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 van 31 maart 2020 over de uitnodiging 
voor de algemene vergadering op 19 juni 2020, met volgende agenda:
1. Kennisneming verslagen van Fluvius West van de raad van bestuur en 

van de commissaris over het boekjaar 2019;
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius West afgesloten op 

31 december 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, 
boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels);

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - 
netto-actieftest (artikel 6:115 WVV);

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de 
regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius West met 
betrekking tot het boekjaar 2019;

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 
(neven)activiteiten;

6. Statutaire benoemingen;
7. Benoeming van een commissaris;
8. Statutaire 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. Dit geeft 
het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke 
algemene vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd en dat 
opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke 
goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van 
bovenvermelde algemene vergadering en waarbij de individuele 
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan 
de toezichthoudende overheid.
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;
» Fluvius West ov: 1.
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22. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van DVV Midwest dv op 23 juni 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
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.

» Brief en bijlagen van DVV Midwest dv van 4 mei 2020 over de uitnodiging 
voor de algemene vergadering op 23 juni 2020, met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 17 december 2019;
2. Goedkeuren jaarverslag;
3. Vaststellen jaarrekening 2019;
4. Datum volgend overleg.

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.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» DVV Midwest dv: 1.

23. Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van EthiasCo cvba op 15 juni 2020

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

een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen van EthiasCo cvba, waarbij Raf Selschotter als 
vertegenwoordiger en Geert Wylin als plaatsvervanger werden aangeduid.

» Brief en bijlagen van EthiasCo cvba van 29 april 2020 over de uitnodiging voor 
de algemene vergadering op 15 juni 2020, met volgende agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 en 

bestemming van het resultaat;
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat;
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4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht;
5. Mandaat van de commissaris

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.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» EthiasCo cvba: 1.

24. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 389.
Verwijzingsdocumenten » Activiteitenverslag 2019 van Fluvius West.

» Verslag van de vergadering van de verkeersraad van 9 maart 2020.
» Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van IVIO van 16 maart 

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

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

1 april 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.

25. Toegevoegd punt van raadslid Caroline Seynhaeve - Goedkeuren dat alle jeugd-, sport- en (socio)culturele 
verenigingen recht hebben op minstens dezelfde subsidie als in 2019

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 21.
Verwijzingsdocumenten » E-mail van raadslid Caroline Seynhaeve van 8 mei 2020.
Feiten, context en 
argumentatie

» Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten 
aan de agenda toevoegen. De gemeenteraadsleden bezorgen daarvoor hun 
toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de 
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26. 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.

voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.
» Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan niet 

gebruikmaken van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid.
» De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld 

door de voorzitter van de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de 
gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen.

» Veel activiteiten worden georganiseerd door onze verenigingen. Deze 
activiteiten zijn belangrijk voor het sociaal, cultureel en sportief leven van 
onze inwoners. Vandaar dat we onze verenigingen niet in de kou willen laten 
staan in deze crisisperiode. We stellen voor dat alle verenigingen hun 
subsidie die ze voor het werkjaar 2019 uitbetaald kregen minstens behouden. 
Voor 2020 zullen ze minder georganiseerd hebben door de 
coronamaatregelen, maar om die reden kunnen we de subsidies niet 
verminderen. We moeten de verenigingen blijven verder ondersteunen en 
deze maatregel zal hen moed en motivatie geven om verder te blijven 
werken.

» Voorstel van beslissing:
“Artikel 1
De beperkingen in de organisatie van activiteiten ten gevolge de 
coronamaatregelen geen rol te laten spelen in de toekenning van de 
voorziene subsidies in het budget 2020 voor jeugd- ,sport- en (socio)culturele 
verenigingen. Alle verenigingen hebben in 2020 recht op minstens dezelfde 
subsidies als in 2019.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek 
financiële gevolgen worden goedgekeurd.”

Financiële gevolgen » Er is geen meerkost.
Stemmen 3 ja-stemmen (Caroline Seynhaeve, Andy Vandoorne, Sien Jacques)

18 neen-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 Vermaut-
Van Isacker, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, 
Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter)

Besluit De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het punt niet goed te keuren.
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» 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 Emiel Debusseré aan burgemeester Bart Dochy over 

studeren in gemeentelijke gebouwen. 
- Vraag van raadslid Andy Vandoorne aan schepen Greta Vandeputte over 

heraanleg van voetpaden in de Rollegemstraat. 
- Vraag van raadslid Andy Vandoorne aan schepen Wally Corneillie over 

hulpvragen in de gemeente naar aanleiding van de coronacrisis. 
- Vraag van raadslid Andy Vandoorne aan burgemeester Bart Dochy over 

het onderhoud van goten en trottoirs in de gemeente. 
- Vraag van raadslid Caroline Seynhaeve aan schepen Wally Corneillie over 

de werking van het huis van het kind. 
- Vraag van raadslid Sien Jacques aan schepen Greta Vandeputte over het 

vuilbakkenbeleid. 
- Vraag van raadslid Sien Jacques aan schepen Greta Vandeputte over het 

budget voor bebloeming. 
- Vraag van raadslid Sien Jacques aan schepen Greta Vandeputte over de 

fietsstraten.
- Vraag van raadslid Sien Jacques aan schepen Geert Dessein over digitale 

adviesraden. 
- Vraag van raadslid Sien Jacques aan schepen Wally Corneillie over het 

fonds ter bestrijding van uithuiszettingen. 
- Vraag van raadslid Piet Vandermersch aan schepen Greta Vandeputte 

over het ophalen van landbouwfolies.

Geheime zitting

27. Goedkeuren van het jaarverslag 2019 over informatieveiligheid

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Verwijzingsdocumenten » Jaarverslag 2019 over informatieveiligheid, opgemaakt door onze functionaris 
gegevensbescherming C-Smart.

Feiten, context en 
argumentatie

» Gelet op de vertrouwelijke informatie in het jaarverslag over 
informatieveiligheid wordt dit punt behandeld in geheime zitting.

» Jaarlijks dient de functionaris voor gegevensbescherming een jaarverslag over 
informatieveiligheid op te stellen bestaande uit:
- een algemeen overzicht van de veiligheidstoestand, de ontwikkeling in 

het afgelopen jaar en de nog te realiseren doelstellingen;
- een samenvatting van de schriftelijke adviezen die aan de 

verantwoordelijke van het dagelijks bestuur werden bezorgd en het 
gevolg dat daaraan gegeven werd;

- een overzicht van de werkzaamheden, verricht door de functionaris 
gegevensbescherming;
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- een overzicht van de gevoerde campagnes ter bevordering van de 
veiligheid;

- een overzicht van alle gevolgde en geplande opleidingen.
» Het door onze functionaris gegevensbescherming opgestelde jaarverslag 

werd goedgekeurd in de informatieveiligheidscel van 12 maart 2020.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Het jaarverslag 2019 over informatieveiligheid wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» functionaris gegevensbescherming: 1.

28. Goedkeuren van het informatieveiligheidsplan 2020-2022

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Verwijzingsdocumenten » Informatieveiligheidsplan 2020 - 2022, opgemaakt door onze functionaris 
gegevensbescherming C-Smart.

Feiten, context en 
argumentatie

» Het bestuur dient te beschikken over een meerjarenplan informatieveiligheid. 
» Om dit plan voor de periode 2020 - 2022 te kunnen opmaken, heeft onze 

functionaris gegevensbescherming een scan uitgevoerd, gebaseerd op de 
‘richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van 
persoonsgegevens’ van de autoriteit gegevensbescherming.

» Uit deze scan vloeiden een aantal aanbevelingen voort. De uit te voeren 
acties van deze aanbevelingen zijn opgenomen in plan.

» Het plan werd goedgekeurd in de informatieveiligheidscel van 12 maart 2020.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Het informatieveiligheidsplan 2020 - 2022 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» functionaris gegevensbescherming: 1.

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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