ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD VAN 22 februari 2021
Aanwezig:

Hein Defour, Voorzitter
Karlos Callens, Burgemeester
Krist Soenens, Véronique Buyck, Kathleen Verhelle, Terry Callens, Schepenen
Chantal Vande Vyvere, Gino Deceuninck, Kimara Goethals, Veerle Dejaeghere, Mario
Devroe, Linda Devisch, An Vanantwerpen, Ward Callewaert, Sibylle Vanhaverbeke, Stijn
Vanhee, Wesley Lannoo, Elien Rosseel, Rudi Debusschere, Gemeenteraadsleden
Dominiek Pillaert, Algemeen directeur

Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 20u00.

Openbaar
1. Goedkeuren vorig verslag
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

2. Kennisname goedkeuring door ABB van aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2021)
gemeente en OCMW Ardooie
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inz. art.332, §1 3°
Gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2020 betreffende vaststelling aanpassing
meerjarenplan 2020-2025
Context en argumentatie
Alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid dienen ter kennis worden
gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
ABB: nazicht van beleidsrapport aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente
Ardooie, vastgesteld op 14 december 2020, heeft niet geleid tot formele opmerkingen.
Aanpassing is goedgekeurd door ABB.
Besluit
Er wordt kennis genomen van de goedkeuring door ABB van de aanpassing van het
meerjarenplan 2020 - 2025 van de gemeente en OCMW (vastgesteld door de gemeenteraad
in zitting van 14 december 2020).

3. Vernieuwen fontein voor voormalig gemeentehuis - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze - OO-2110-G
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Vernieuwen fontein voor voormalig gemeentehuis” werd een
bestek met nr. OO-2110-G opgesteld door de ontwerper.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 82.644,63 excl. btw of € 100.000,00 incl.
21% btw
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 Het bestek met nr. OO-2110-G en de raming voor de opdracht “Vernieuwen fontein
voor voormalig gemeentehuis”, opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 82.644,63
excl. btw of € 100.000,00 incl. 21% btw
Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Art. 3 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget oud van 2021,
op budgetcode 0900-01/2300000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB).

4. Verlenen toelage aan de Ardooise scholen ter ondersteuning van coronamaatregelen
Regelgeving
Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017
Context en argumentatie
De hele organisatie voor de opvang en lesgeven van de kinderen (vooral in de eerste golf)
werd meegestuurd door de gemeente waarbij sterke medewerking is verkregen van de
diverse scholen. Zo werden bv .'t Hofland en 't Zonneke ter beschikking gesteld van de
scholen. VBS De Boomgaard organiseerde voorschoolse kinderopvang gedurende bepaalde
periode, VBS de Tassche heeft alles zelf georganiseerd en heeft zich volledig beredderd
zonder tussenkomst van de gemeente.
De scholen hadden ook extra uitgaven ingevolge de coronacrisis.
Voorstel om aan de vrije basisscholen in Ardooie (VBS de Tassche, VBS de Boomgaard, VBS
de Horizon) en aan IHK Ardooie een toelage te verstrekken t.b.v. € 5.000 en verhoging
werkingstoelage gemeentelijke basisschool De Zonnebloem met € 5.000.
Financiële impact
€ 25.000
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeente zal per school op grondgebied van Ardooie € 5000 als toelage geven.
Dit gaat om volgende scholen
• VBS De Boomgaard
• VBS De Horizon
• VBS De Tassche
• Instituut Heilige Kindsheid Ardooie
Aan de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem wordt de werkingstoelage voor 2021
verhoogd met € 5.000.

5. Uitvoering deelakkoord VIA 6
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 40 en 41.
VIA6-voorakkoord van 24 november dat voor de private en publieke socialprofit sectoren
werd afgesloten.
VIA6-akkoord met koopkrachtmaatregelen voor de publieke sector dat de sociale partners
en de Vlaamse regering op 22 december 2020 bereikt hebben, en waarover onderhandeld
werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 23 december 2020.
Context en argumentatie

Het toepassingsgebied van dit VIA6-akkoord betreft met name de eenmalige verhoging van
de eindejaarstoelage van het jaar 2020.
De verhoging van de eindejaarstoelage voor het zorgpersoneel geldt voor al het personeel
dat in de DMFA-aangifte een VIA-deelcode heeft toegewezen gekregen, met uitzondering
van de deelcodes 102 (dienstencheques) en 500-512 (socio-culturele sector).
Het personeel tewerkgesteld met VIA-code 509 (lokale diensteneconomie) moet toch
meegenomen worden voor de eenmalige verhoging van de eindejaarstoelage, als deze
personen van de lokale diensteconomie tewerkgesteld zijn in één van de VIA sectoren.
Het al dan niet toekennen van een VIA-deelcode is op zich geen element om te besluiten dat
iemand wel of geen recht heeft op de koopkrachtmaatregelen en op de verhoging van de
eindejaarstoelage in het bijzonder, dit is eerder een administratieve bevestiging dat het om
VIA-personeel gaat.
In voorkomend geval is een rechtzetting van de juiste VIA-deelcode noodzakelijk, omdat de
omvang van de subsidies van de Vlaamse overheid ervan afhangt en ook de verdere
verdeling van deze subsidies aan elk individueel bestuur.
Voor wat het ondersteunend personeel in de welzijns-, zorg- en gezondsheidsvoorzieningen
heeft het bestuur enige beleidsmarge om te oordelen dat een ondersteunend personeelslid
onder het VIA-toepassingsgebied valt en dus als VIA-personeelslid (met de bijhorende VIAdeelcode) wordt beschouwd.
Het criterium om de afweging (wel of niet VIA-personeelslid) te maken, kan zijn om te kijken
naar de hoofdactiviteit: wie voor het grootste deel van zijn tijd de ondersteuning doet van
VIA-diensten, zou dus ook als VIA-personeelslid kunnen beschouwd worden. Een ander
argument kan de fairheid zijn: bijv. alle medewerkers van de ondersteunende dienst zijn
wel/geen VIA-personeelslid.
Volgens de informatie op de webpagina van het Agentschap van het Binnenlands Bestuur
met betrekking tot de hoogte van het vast bedrag van de eindejaarstoelage van het jaar
2020 bedraagt € 1.288,43.
De coronacrisis heeft aangetoond dat het billijk is dat de personeelsleden in de VIAzorgsectoren die onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord ressorteren, een
onmiddellijke koopkrachtverhoging ontvangen in de vorm van een verhoging van de
eindejaarstoelage met betrekking tot het jaar 2020.
Financiële impact
Tegenover deze verhoging van de eindejaarstoelage 2020 staat een VIA-financiering.
Visum financieel beheerder
visum ok
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Deze beslissing is van toepassing op volgende personeelsleden tewerkgesteld in de erkende
diensten in de thuiszorg (gezinszorg en aanvullende thuiszorg), groepsopvang schoolgaande
kinderen (of initiatieven voor buitenschoolse opvang).
De gemeenteraad verhoogt het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage
van het jaar 2020 met 1,1%, rekening houdend met de prestatiebreuk van het personeelslid,

zodat de nieuwe berekeningswijze voor een voltijds equivalent als volgt is: € 1.288,43 vast
bedrag + 3,6% variabel bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag eindejaarstoelage 2020 (VTE).
De algemeen directeur neemt de nodige maatregelen opdat de personeelsleden bedoeld in
artikel 1 het verschil, met name de verhoging van het variabel bedrag van de
eindejaarstoelage van het jaar 2020 met 1,1%, ontvangen.

6. Motie oproep bijsturing tarieven aangerekend door Gaselwest
Context en argumentatie
De gemeente Ardooie wenst aan te dringen op een bijsturing van de tarieven die
distributienetbeheerder Gaselwest aanrekent.
De tarieven (distributie, transmissie, prosumenten) van Gaselwest zijn al lange tijd de
hoogste in Vlaanderen. Dit bleek onder meer uit een onderzoek van verbruikersorganisatie
Test-Aankoop.
Zo variëren in Vlaanderen voor een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar de
distributienettarieven van € 228 tot € 535. De duurste tarieven worden aangerekend door
Gaselwest in West- en Oost-Vlaanderen (meer dan € 500 per jaar). Ook in de huur van
tariefmeters zijn de verschillen flagrant.
Er is een stijging in de kost tussen 2006 en 2020 met 57%. Dit staat tegenover een
indexevolutie van 28%.
Als één van de oorzaken voor de hoge tarieven wordt steeds het landelijke bedieningsgebied
van Gaselwest genoemd. Dit zal mogelijk een deel van de verklaring bieden. Toch wordt
vastgesteld dat er distributienetbeheerders actief zijn die nog minder inwoners per
kilometer bedienen, en toch een merkelijk lager tarief hanteren.
Op termijn is het grote verschil in tarifering tussen regio’s niet houdbaar. Waar u ook woont,
elke inwoner heeft recht op gas en elektriciteit. Op termijn zou er één gelijkgeschakeld tarief
moeten komen voor het Vlaamse grondgebied.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Aan Gaselwest wordt gevraagd om het debat te voeren over de aangerekende tarieven, deze
tarieven te evalueren en bij te stellen naar beneden, zodoende aan te sluiten bij de
gebruikelijke tarieven in de andere regio’s.

7. Aanduiden lid met raadgevende stem voor DVV Midwest
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inz. art. 440
Gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 2020 betreffende aanduiding lid met raadgevende
stem voor DVV Midwest
Statuten Midwest
Context en argumentatie

Zestien besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen gingen via een
gemeenteraadsbeslissing akkoord met een doorgedreven samenwerking in functie van de
versterking van de besturen. Dit leidde tot de oprichting van de DVV Midwest op 22
december 2017.
De raad van bestuur bestaat uit 15 leden en 5 leden met raadgevende stem.
Een beurtrol van vertegenwoordiging in de raad van bestuur is opgesteld zodat elke
gemeente evenredig is vertegenwoordigd.
Voor de periode 2021-2022 beschikt de gemeente Ardooie over één lid in de raad van
bestuur en één lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van DD Midwest.
Bij beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 is burgemeester Karlos Callens
aangesteld als lid van de raad van bestuur van DVV Midwest voor huidige legslatuur.
Een lid met raadgevende stem werd bijgevolg aangeduid voor de periode 2021-2022. In
zitting van 26 oktober 2020 is Christine Vandewaetere aangesteld als lid met raadgevende
stem voor DVV Midwest. Christine Vandewaetere heeft echter haar ontslag als
gemeenteraadslid ingediend zodat een ander lid dient worden aangesteld.
Die afgevaardigden met raadgevende stem, die altijd raadsleden zijn, moeten in de
betrokken gemeente verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
Een mail is gestuurd met oproep tot kandidaatstelling.
Volgende persoon heeft zich kandidaat gesteld: Rudi Debusschere.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Volgend gemeenteraadslid wordt aangeduid als lid met raadgevende stem in de raad van
bestuur van DVV Midwest voor de periode 2021-2022: Rudi Debusschere.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan DVV Midwest.

8. Vervanging lid van de verkeerscommissie
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 betreffende samenstelling gemeentelijke
verkeerscommissie
Gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2019 betreffende aanduiding leden van de
gemeentelijke verkeerscommissie
Context en argumentatie
De samenstelling is goedgekeurd in de gemeenteraad, de diverse fracties dienden hun
kandidaten voor te dragen voor de verkeerscommissie. De voorgedagen kandidaten dienen
gemeenteraadsleden zijn.
Gezien mevr. Christine Vandewatere ontslag heeft genomen als lid van de gemeenteraad,
kan zij niet meer zetelen in de verkeerscommissie.

Per mail is gevraagd aan Samenplus om de kandidaat voor te dragen tegen de
gemeenteraadszitting van 22 februari 2021.
Volgende kandidaat is voorgedragen namens Samenplus: Veerle Dejaeghere.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Veerle Dejaeghere wordt aangeduid als lid van de verkeerscommissie namens Samen Plus.

De voorzitter sluit de vergadering om 20u50.
Algemeen directeur
Dominiek Pillaert

Voorzitter
Hein Defour

