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Openbare zitting
1. Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 11 februari 2021

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Stemmen
Besluit

» Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 32.
» Verslag van de gemeenteraad van 11 februari 2021.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 11 februari 2021 goed te keuren.
Artikel 2
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de agenda en ontwerpbundel depubliceren op de
gemeentelijke website;
» dienst secretariaat: het verslag gedurende één jaar publiceren op de
gemeentelijke website.

2. Vaststellen van het aanvullend politiereglement inzake het afbakenen van de bebouwde kommen in de
deelgemeenten Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»
»
»
»
»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en 135, § 2.
Wet van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
over het wegverkeer, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, en latere
wijzigingen, in het bijzonder titel III.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden worden
bepaald, en latere wijzigingen.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, en latere
wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging
van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.
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Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»

Beslissing van de gemeenteraad van 11 februari 2010 over vaststellen van
het aanvullend politiereglement inzake het afbakenen van de bebouwde
kommen in de deelgemeenten Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-ElooisWinkel.
» Het is aangewezen om de bebouwde kom uit te breiden in de Izegemsestraat
en Leugenstraat. Zo sluit deze beter aan op de reële situatie van de
dorpskern. Bovendien kan zo ook een correcte handhaving van het
snelheidsregime georganiseerd worden.
» De maatregelen worden genomen op een gemeenteweg.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De afbakening van de bebouwde kommen van Ledegem, Sint-Eloois-Winkel en
Rollegem-Kapelle wordt als volgt bepaald:
Deelgemeente Ledegem:
- Papestraat, ter hoogte van de woning nr. 55;
- Fabriekslaan, ter hoogte van de woning nr. 13;
- Sint-Pietersstraat, ter hoogte van de woning nr. 47;
- Kortwagenstraat, ter hoogte van de woning nr. 71;
- Begijnestraat, ter hoogte van de woning nr. 12;
- Rollegemstraat, ter hoogte van de woning nr. 200;
- Menenstraat, ter hoogte van de woning nr. 3;
- Veldstraat, tussen het kruispunt met de Kortwagenstraat, tot aan de
grensscheiding met Moorslede.
Deelgemeente Rollegem-Kapelle:
- Rollegemstraat, ter hoogte van de kapel Vandermersch;
- Foncierestraat, ter hoogte van de woning nr. 1;
- Foncierestraat, ter hoogte van de woning nr. 20;
- Roeselarestraat, ter hoogte van de woning nr. 106;
- Rollegem-Kapelsestraat, 50 m vóór de woning nr. 92;
- Roeselarestraat, ter hoogte van de woning nr. 1A.
Deelgemeente Sint-Eloois-Winkel:
- Rollegem-Kapelsestraat, ter hoogte van de woning nr. 68;
- Oekensestraat, ter hoogte van de woning nr. 11;
- Izegemsestraat, ter hoogte van de woning nr. 47;
- Lendeleedsestraat, ter hoogte van de woning nr. 21;
- Kortrijksestraat, ter hoogte van de woning nr. 29;
- Tuileboomstraat, ter hoogte van de Gullegemsestraat;
- Gullegemsestraat, ter hoogte van de woning nr. 154;
- Tuileboomstraat, ter hoogte van de woning nr. 32;
- ‘t Lindeke, ter hoogte van de Tuileboomstraat;
- Leugenstraat, ter hoogte van de woning 2.
Deze zone wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden F1a aan het begin
van de zone en een verkeerbord F3a aan het einde van de zone.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking van zodra de verkeerssignalisatie is aangepast.
Op dat ogenblik wordt het bestaande reglement van 11 februari 2010
opgeheven.
Artikel 3
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.
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» technische dienst: de verkeerssignalisatie aanpassen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» technische dienst: 1;
» griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk
(kortrijk.correctionelegriffie@just.fgov.be): 1;
» griffie van de politierechtbank Kortrijk (Beheerstraat 41 – 8500 Kortrijk): 1;
» politiezone Grensleie: 1.
3. Voorlopige aanvaarding van de straatnaam Hoevelaan

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie

Stemmen

»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare
wegen en pleinen.
» Omgevingsvergunningsaanvraag met dossiernummer OMV_2020012080
en OMV2017_VK_NIEUWV/242//1, ingediend op 12 februari 2020, voor
het verkavelen van gronden voor het oprichten van 4 gesloten, 8
halfopen en
2 open woningen en het uitvoeren van bijhorende uitrustingswerken
t.b.v. het aanleggen verkaveling zijstraat van de Papestraat tussen
nummer 56 en 60, door Baluvika nv, Westlaan 466, 8800 Roeselare, en
kadastraal gekend als LEDEGEM 1 AFD (LEDEGEM), sectie C, 0651C en
0652A.
» Beslissing van de gemeenteraad van 2 juli 2020 over goedkeuren van het
wegentracé in een verkaveling, gelegen in een ontworpen zijstraat van
de Papestraat.
» Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19
oktober 2020 over verlenen van een omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden voor 14 kavels voor woningbouw en aanleggen
van nieuwe wegenis en riolering in de Papestraat 58, 58A, 58B, 58C, 58D,
58E en 8 woningen langs nieuw ontworpen straat tussen Papestraat nr.
56 en nr. 58, aan Baluvika nv, vertegenwoordigd door Barbara Wullaert.
» Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de cultuurraad
van 6 januari 2021.
» Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 februari
2021 betreffende het goedkeuren van een voorlopige straatnaam voor
de verkaveling Baluvika.
» De omgevingsvergunningsaanvraag met dossiernummer OMV_2020012080
en O/V/242//1/EA omvat de aanleg van een nieuwe verkeersweg.
» De aanvraag werd ingediend via het omgevingsloket op 12 februari 2020.
» De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard op 12 maart 2020.
» De vraag werd overgemaakt aan de cultuurraad. Het is niet verplicht om
voorafgaandelijk advies te vragen aan de cultuurraad. Het latere advies zal
dan vlotter kunnen worden verleend of zelfs maar een formaliteit zijn.
» De vraag werd behandeld in de cultuurraad van 6 januari 2021.
» In het verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de
cultuurraad staan volgende suggesties:
 Zaterdagwerk (maar dan zonder -straat of -laan erachter);
 Hoevelaan, Hoevestraat, … .
» Het college van burgemeester en schepenen kan zich vinden in één van de
suggesties van de cultuurraad en stelt de Hoevelaan voor als straatnaam aan
de gemeenteraad.
Unanimiteit
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Besluit

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De naam ‘Hoevelaan’ wordt voorlopig aanvaard als naam voor de nieuwe straat
voor de verkaveling Baluvika.
Artikel 2
De beslissing wordt via openbare aanplakking bekend gemaakt, waarna bezwaren
schriftelijk binnen 30 dagen bij het college van burgemeester en schepenen
kunnen worden ingediend.
Artikel 3
De gemeenteraad vraagt over deze naam advies aan de cultuurraad. Deze raad
deelt schriftelijk binnen 30 dagen zijn advies aan het college van burgemeester en
schepenen mee. Bij gebrek aan een binnen de voorgeschreven termijn
overgezonden advies wordt dit als gunstig beschouwd.
Artikel 4
Indien er ontvankelijke bezwaren en/of een ongunstig advies worden ingediend,
wordt het dossier opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad
spreekt zich dan uit over de bezwaren en/of het advies. In het andere geval wordt
deze voorlopige aanvaarding geacht de definitieve aanvaarding te zijn.
Artikel 5
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst grondgebiedszaken: aanplakking organiseren;
» dienst vrije tijd: adviesvraag richten aan de cultuurraad.
Artikel 6
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» gouverneur: 1;
» algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie (AAPD): 1;
» bpost: 1;
» IVIO: 1;
» politiezone: 1;
» hulpverleningszone: 1;
» verkavelaar: 1;
» dienst vrije tijd: 1.

4. Goedkeuren van de akte over verkoop van grond in de Schardauwstraat

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie
Financiële gevolgen
Stemmen

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41, tweede lid, 11°.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 november
2020 over principieel goedkeuren van de verkoopovereenkomst van grond in
de Schardauwstraat aan Fluvius West.
» Verkoopovereenkomst van 2 november 2020.
» Ontwerpakte opgemaakt door notaris Mieke Vanhixe, voor een perceel grond
deel uitmakende van het openbaar domein, gelegen langs de
Schardauwstraat, kadastraal gekend als sectie A nummer 1556A P0000, met
een opgemeten oppervlakte van vijfentwintig vierkante meter tweeënzestig
vierkante decimeter (25,62 m²) voor de prijs van € 1,00.
» Opmetingsplan van 20 november 2020, opgemaakt door landmeter-expert
Wouter De Maegt
» Verkoop van onroerend goed gebeurt om reden van openbaar nut en meer
bepaald voor het oprichten van een hoogspanningscabine.
» Opbrengst van de verkoop van onroerend goed bedraagt € 1,00.
Unanimiteit
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Besluit

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De ontwerpakte over de verkoop van grond in de Schardauwstraat wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing worden goedgekeurd zoals beschreven
in de rubriek financiële gevolgen.
Artikel 3
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» koper: 1;
» notaris: 1;
» dienst financiën: 1.

5. Goedkeuren van de samenstelling van de sportraad

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41, tweede lid, 13° en
304, § 3.
» Beslissing van de gemeenteraad van 11 april 2019 over goedkeuren van de
samenstelling van de sportraad.
» Beslissing van de gemeenteraad van 10 oktober 2019 over goedkeuren van
statuten van adviesraden.
» Nominatieve samenstelling van de sportraad.
» 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.
» Koerscomité AKL De Lindeboom houdt op te bestaan als sportvereniging en
zal dus niet langer vertegenwoordigd zijn in de sportraad.
» De samenstelling van de sportraad wordt als volgt aangepast:
 50 vertegenwoordigers van sportieve verenigingen of organisaties;
 2 onafhankelijke leden;
 schepen van sport (niet stemgerechtigd);
 medewerker dienst vrije tijd (niet stemgerechtigd).
» 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.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De samenstelling van de sportraad goed te keuren.

6. Gunstig advies verlenen over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Jan Rollegem-Kapelle

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
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
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Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie
Financiële gevolgen
Stemmen

Besluit

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.
» Jaarrekening 2020 van de kerkfabriek.
» Beslissing van de kerkraad van de kerkfabriek van 29 januari 2021 waarbij de
jaarrekening werd vastgesteld.
» De gemeenteraad moet advies verlenen over de jaarrekening van de
kerkfabriek.
» De gemeentelijke exploitatietoelage 2020 bedraagt € 72.152,22.
» De gemeentelijke investeringstoelage 2020 bedraagt € 0,00.
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)
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Gunstig advies te verlenen over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Jan
Rollegem-Kapelle.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» kerkfabriek: 1;
» centraal kerkbestuur: 1;
» gouverneur: 1.

7. Gunstig advies verlenen over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Pieter Ledegem

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»
»

»

»
Verwijzingsdocumenten

»

Decreet Lokaal Bestuur.
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.
Jaarrekening 2020 van de kerkfabriek.
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Feiten, context en
argumentatie
Financiële gevolgen
Stemmen

Besluit

»

Beslissing van de kerkraad van de kerkfabriek van 2 februari 2021 waarbij de
jaarrekening werd vastgesteld.
» De gemeenteraad moet advies verlenen over de jaarrekening van de
kerkfabriek.
» De gemeentelijke exploitatietoelage 2020 bedraagt € 36.118,95 (92 % van
€ 39.259,73).
» De gemeentelijke investeringstoelage 2020 bedraagt € 0,00.
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)
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Gunstig advies te verlenen over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek SintPieter Ledegem.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» kerkfabriek: 1;
» centraal kerkbestuur: 1;
» gemeente Moorslede: 1;
» gouverneur: 1.

8. Gunstig advies verlenen over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Eligius Sint-Eloois-Winkel

Bevoegdheid
Juridische grond

Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie
Financiële gevolgen
Stemmen

»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
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.
» Jaarrekening 2020 van de kerkfabriek.
» Beslissing van de kerkraad van de kerkfabriek van 2 februari 2021 waarbij de
jaarrekening werd vastgesteld.
» De gemeenteraad moet advies verlenen over de jaarrekening van de
kerkfabriek.
» De gemeentelijke exploitatietoelage 2020 bedraagt € 37.453,50.
» De gemeentelijke investeringstoelage 2020 bedraagt € 0,00.
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)
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Besluit

3 onthoudingen (Caroline Seynhaeve, Andy Vandoorne, Sien Jacques)
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Gunstig advies te verlenen over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek SintEligius Sint-Eloois-Winkel.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» kerkfabriek: 1;
» centraal kerkbestuur: 1;
» gouverneur: 1.

9. Kennisnemen van het semesterrapport 2020/2 over de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 264.
Semesterrapport 2020/2.
Zesmaandelijks wordt er vanuit het managementteam over alle acties in het
meerjarenplan gerapporteerd aan het college van burgemeester en
schepenen / vast bureau. Voor de raad blijft de inhoudelijke rapportering in
principe beperkt tot de prioritaire acties. Door diezelfde inhoudelijke
rapportering aan het college van burgemeester en schepenen / het vast
bureau open te trekken naar de raad, willen we de rol van de raad
versterken. De raad krijgt zo niet enkel een beter zicht op het financiële
aspect, maar zeker ook op het inhoudelijke. Hierbij wordt de extra planlast
voor de administratie zoveel mogelijk beperkt.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van het semesterrapport 2020/2 over de uitvoering van het
meerjarenplan 2020-2025.

10. Kennisnemen van het jaarverslag organisatiebeheersing 2020

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»

Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie
Advies
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 219.
Beslissing van de gemeenteraad van 14 januari 2021 over goedkeuren van het
kader voor organisatiebeheersing 2021-2027.
Jaarverslag organisatiebeheersing 2020.
Jaarlijks wordt over organisatiebeheersing gerapporteerd.

» Gunstig advies van 11 februari 2021 van het managementteam.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het jaarverslag organisatiebeheersing 2020.

11. Kennisnemen van het jaarverslag klachten en incidenten informatieveiligheid 2020

Bevoegdheid

»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 302-303.
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Juridische grond

Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie
Advies
Stemmen
Besluit

»

Beslissing van de gemeenteraad van 11 februari 2016 over goedkeuren van
het reglement klachtenbehandeling.
» Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari
2021 over goedkeuren van de incidentenprocedure informatieveiligheid.
» Jaarverslag klachten en incidenten informatieveiligheid 2020.
» Jaarlijks wordt over klachten en incidenten informatieveiligheid
gerapporteerd.
» Gunstig advies van 11 februari 2021 van het managementteam.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het jaarverslag klachten en incidenten
informatieveiligheid 2020.

12. Kennisnemen van de beslissing en opmerkingen van de toezichthoudende overheid

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 332, § 1, derde lid.
E-mail van het agentschap Binnenlands Bestuur van 9 februari 2021 over
aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, waarbij enkele opmerkingen
worden geformuleerd.
» Alle beslissingen en opmerkingen van de toezichthoudende overheid worden
ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of
van de OCMW-raad.
» Het gaat hier over beslissingen en opmerkingen van de toezichthoudende
overheid op de beslissingen van eender welk orgaan of personeelslid van het
lokaal bestuur dat een beslissing neemt die valt onder het bestuurlijk
toezicht.
» Het gaat niet alleen om opmerkingen of beslissingen naar aanleiding van een
klacht, maar ook om technische bemerkingen die worden geformuleerd naar
aanleiding van het onderzoek van de beleidsrapporten, of in het kader van de
uitoefening van het goedkeuringstoezicht.
» Ook als de toezichthoudende overheid niet optreedt, maar wel opmerkingen
formuleert, is het relevant voor de raadsleden om daar kennis van te krijgen,
zodat ze er in de toekomst rekening mee kunnen houden.
» Er zal rekening gehouden worden met de geformuleerde opmerkingen.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van bovenvermelde beslissing en opmerkingen van de
toezichthoudende overheid.

13. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

»
»
»
»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 389.
Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Fluvius West van
10 december 2020 en 11 januari 2021.
Verslag en bijlage van de vergadering van de raad van bestuur van WVI van
6 januari 2021.
Verslag van de vergadering van sport Midwest van 11 januari 2021.
Verslag van het Midwestoverleg - Covid 19 van 15 januari 2021.
Verslagen van de vergaderingen van de raad van bestuur van IVIO van
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18 januari en 15 februari 2021.
Verslag en bijlage van de vergadering van de raad van bestuur van WVI van
20 januari 2021.
» Verslag van de vergadering van de vervoersregioraad VVR Midwest en MID
doelstellingen regionaal mobiliteitsplan van 26 januari 2021.
» Verslag van het Midwestoverleg van 26 januari 2021.
» Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Woondienst
Regio Izegem van 28 januari 2021.
» Verslag van de vergadering van Midwest – cluster milieu van 4 februari 2021.
» Verslag van de algemene vergadering (aanpassing meerjarenplan 2020-2025)
en de vergadering van de raad van bestuur van Woondienst Regio Izegem van
9 februari 2021.
» Verslag van de vergadering van Midwest – cluster economie van 9 februari
2021.
» Verslag van de vergadering van Midwest – cluster ruimtelijke ordening en
mobiliteit van 11 februari 2021.
» Verslag van het Midwestoverleg – Covid van 15 februari 2021.
» De gemeenteraad waakt over de afstemming van het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gemeentelijk beleid.
» Er is afgesproken dat de gemeenteraad kennis neemt van de verslagen van de
vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van
de gemeentelijke adviesraden.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van bovenvermelde verslagen.
»

Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

14. Vraagstelling

Bevoegdheid
Juridische grond
Feiten, context en
argumentatie

»
»
»
»

»
»
»
Verwijzingsdocumenten

»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 31 en 74.
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder artikel 11,
§ 3.
Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad, in het bijzonder artikel 11, § 3.
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de
gemeenteraad kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over
aangelegenheden van de gemeente of het OCMW, die niet op de agenda van
de gemeenteraad of de OCMW-raad staan.
Daartoe bezorgen zij voor de zitting een e-mail aan de voorzitter en de
algemeen directeur waarin volgende gegevens vermeld worden: de naam van
de vraagsteller, aan wie de vraag gericht is, het onderwerp en desgevallend
de keuze van behandeling in openbare of besloten zitting. De voorzitter kan
beslissen om, gelet op de inhoud van de vraag, deze te verwijzen naar de
besloten zitting.
Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting
geantwoord.
De behandeling van een mondelinge vraag beperkt zich tot vraag en
antwoord en kan geen aanleiding geven tot een discussie tussen raadsleden.
In de notulen van de zitting wordt melding gemaakt van de naam van de
vraagsteller, aan wie de vraag gericht is en het onderwerp.
Mondelinge vragen gesteld tijdens de zitting:
 Vraag van raadslid Bart Maertens aan burgemeester Bart Dochy over
coronasubsidies voor verenigingen in 2021.
 Vraag van raadslid Piet Vandermersch aan schepen Greta Vandeputte
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Marijn De Vos
Algemeen directeur
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over subsidies voor de aanleg van fietsinfrastructuur.
Vraag van raadslid Caroline Seynhaeve aan schepen Wally Corneillie over
het hijsen van de regenboogvlag als signaal tegen homohaat.
Vraag van raadslid Caroline Seynhaeve aan burgemeester Bart Dochy
over de bereikbaarheid van het vaccinatiecentrum met het openbaar
vervoer.

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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