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

2. Verlenen advies kerkfabriek Sint-Martinus Ardooie: Jaarrekening 2020
Regelgeving
Decreet 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
Decreet lokale besturen van 22 december 2017
Context en argumentatie
De rekening van het jaar 2020 van de kerkfabriek St.-Martinus Ardooie is goedgekeurd door
de kerkraad in zitting van 10 februari 2020.
De rekening van het jaar 2020 van de kerkfabriek St.-Martinus Ardooie dient voorgelegd te
worden aan de gemeenteraad voor advies.
Financiële impact
Er is een exploitatieoverschot van € 43.059.96.
Er is geen investeringsoverschot/tekort.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Gunstig advies wordt verstrekt aan de jaarrekening van de kerkfabriek St.-Martinus Ardooie
voor het jaar 2020 zoals voorgelegd in bijlage.

3. Verlenen advies kerkfabriek Sint-Martinus Koolskamp: Jaarrekening 2020
Regelgeving
Decreet 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
Decreet lokale besturen van 22 december 2017
Context en argumentatie
De rekening van het jaar 2020 van de kerkfabriek St.-Martinus Koolskamp is goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 31 januari 2020.
De rekening van het jaar 2020 van de kerkfabriek St.-Martinus Koolskamp dient voorgelegd
te worden aan de gemeenteraad voor advies
Financiële impact
Er is een exploitatieoverschot van € 21.337,30.
Er is een investeringsoverschot van € 5.000.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Gunstig advies wordt verstrekt aan de jaarrekening van de kerkfabriek St.-Martinus
Koolskamp voor het jaar 2020 zoals voorgelegd in bijlage.

4. Bekrachtiging reglement tot instelling van een tussenkomst voor het vervoer van en naar
een vaccinatiecentrum
Regelgeving
Art. 78 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Beslissing college van burgemeester en schepenen van 15 maart 2021 inzake tussenkomst
vervoer via link 58 van en naar vaccinatiecentrum
Context en argumentatie
De overheid heeft centrale vaccinatiecentra opgericht om de bevolking in te enten om zo de
covid 19-pandemie in te dijken.
De Federale overheid heeft als doelstelling gesteld minstens 70 % van de bevolking te
vaccineren en het wil lokaal ertoe bijdragen om die doelstelling te halen.
Mobiliteit mag geen drempel zijn om naar het vaccinatiecentrum te gaan als men
uitgenodigd is.
Vlaanderen stelt financiële middelen ter beschikking om de mobiliteit te bevorderen.

Inwoners van onze gemeente worden uitgenodigd naar het vaccinatiecentrum van
Roeselare.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 maart 2021 inzake
tussenkomst aan voor vervoer via Link 58 van en naar het vaccinatiecentrum wordt
bekrachtigd.
Art. 1 Doel
Dit reglement regelt het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum voor mensen die
problemen ondervinden om zich te verplaatsen en niet in aanmerking komen voor
een vaccinatie via de mobiele vaccinatieteams of thuisvaccinatie.
Dit vervoer wordt georganiseerd binnen de structuur en modaliteiten van de
dienstverlening van Link 58.
Art. 2 Doelgroep en voorwaarden
De tussenkomst is voor inwoners van de gemeente Ardooie die voldoen aan volgende
voorwaarden:
• Ingeschreven zijn in het bevolkings– of vreemdelingenregister van de gemeente
Ardooie
• Minder mobiel zijn: dit wil zeggen dat zij verplaatsingsproblemen hebben omwille
van ouderdom, ziekte of handicap of zich in een sociale noodsituatie bevinden en
binnen het eigen netwerk geen mogelijkheid heeft zich te verplaatsen.
• Uitgesloten zijn van vaccinatie door het mobiele vaccinatieteam of thuisvaccinatie
Art. 3 Aanvraag
Ritten worden minstens 2 werkdagen op voorhand aangevraagd. Bij een ritaanvraag
wordt duidelijk afgesproken dat het om vervoer van en naar een vaccinatiecentrum is
en wordt naam, adres, dag en uur vastgesteld en wordt aangegeven of er al dan niet
een begeleider meegaat.
Art. 4 Prijs
De prijs voor een rit van en naar het vaccinatiecentrum is bepaald door Link 58.
Link 58 krijgt voor elke rit van en naar het vaccinatiecentrum naast de betaling van de
gebruiker, eveneens € 5,00 per rit (dus heen en terug is dit € 10,00) via het lokaal
bestuur. Het bedrag wordt op de rekening van Link 58 gestort.
De gebruiker betaalt na afloop van de rit de betaalde prijs (min de tegemoetkoming
van de gemeente). Wanneer er meer dan één gebruiker meerijdt betaalt iedere
gebruiker het bedrag. Elke gebruiker heeft recht op de tegemoetkoming van de
gemeente.
Art. 5 Werking
Annulering van een rit moet tijdig gebeuren. Bij laattijdige annulering is de
vergoeding verschuldigd aan link 58

5. Bekrachtiging reglement tot instelling van een tussenkomst voor het taxivervoer van en
naar een vaccinatiecentrum
Regelgeving
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Decreet van de Vlaamse regering van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen,
aangevuld met wijzigingen
Het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, aangevuld met wijzigingen
De gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2017, houdende de goedkeuring van de
hervaststelling van het gemeentelijk reglement betreffende de exploitatievoorwaarden voor
taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
Het decreet van de Vlaamse regering van 29 maart 2019 over het individueel bezoldigd
personenvervoer (taxidecreet)
Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Overheid van 8 november 2019 betreffende de
exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer
Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2019 betreffende de
exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer
Beslissing van college van burgemeester en schepenen van 15 maart 2021 inzake
tussenkomst taxidienst vervoer van en naar vaccinatiecentrum
Context en argumentatie
De overheid heeft centrale vaccinatiecentra opgericht om de bevolking in te enten om zo de
covid 19-pandemie in te dijken.
De Federale overheid heeft als doelstelling gesteld minstens 70 % van de bevolking te
vaccineren en het wil lokaal ertoe bijdragen om die doelstelling te halen.
Mobiliteit mag geen drempel zijn om naar het vaccinatiecentrum te gaan als men
uitgenodigd is.
Vlaanderen stelt financiële middelen ter beschikking om de mobiliteit te bevorderen.
Inwoners van onze gemeente worden uitgenodigd naar het vaccinatiecentrum van
Roeselare.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15
maart 2021 inzake tussenkomst via taxi vervoer van en naar vaccinatiecentrum
Art. 1 Doel
Dit reglement regelt het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum voor mensen die
niet in aanmerking komen voor een vaccinatie via de mobiele vaccinatieteams of
thuisvaccinatie en die om financiële en/of praktische redenen geen beroep kunnen
doen op eigen vervoer.

Art 2 Doelgroep en voorwaarden
De tussenkomst is voor inwoners van de gemeente Ardooie die voldoen aan volgende
voorwaarden:
•

Ingeschreven zijn in het bevolkings– of vreemdelingenregister van de gemeente
Ardooie

•

Minimum 18 jaar zijn

•

Uitgesloten zijn van vaccinatie door het mobiele vaccinatieteam of
thuisvaccinatie

•

Niet beschikken over een eigen wagen of niet in staat zijn om er zelf mee te
rijden en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Deze
voorwaarden worden bij aanvraag bevestigd.

Art. 3 Prijs
De begunstigde ontvangt per rit van en naar het vaccinatiecentrum een tussenkomst
van € 5 van de gemeente. Het resterende bedrag betaalt de begunstigde rechtstreeks
aan de taxidienst.
De tussenkomst is enkel geldig voor een rit naar en van het vaccinatiecentrum. De rit
kan niet onderbroken worden.
Art. 4 Werking
De tussenkomst wordt aangevraagd bij de dienst secretariaat op het gemeentehuis.
Het taxibedrijf wordt door de gemeente aangeduid.
De bewijzen van vervoer worden door het taxi-bedrijf binnengebracht bij de dienst
secretariaat en door het lokaal bestuur terugbetaald.
Art. 5 Inwerkingtreding en uitvoering
Dit reglement treedt in werking met ingang van heden.

6. Opschikkingswerken aan voetpaden dienstjaar 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze - OO-2114-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 “Opschikkingswerken aan voetpaden dienstjaar 2021” werd op
17 maart 2021 een bestek met nr. OO-2114-G opgesteld door de technische dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 98.315,00 excl. btw of € 118.961,15 incl.
21% btw (€ 20.646,15 Btw medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Financiële impact
€ 98.315,00 excl. btw of € 118.961,15 incl. 21% btw (€ 20.646,15 Btw medecontractant).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 Het bestek met nr. OO-2114-G van 17 maart 2021 en de raming voor de opdracht
“Opschikkingswerken aan voetpaden dienstjaar 2021”, opgesteld door de technische
dienst 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 € 98.315,00 excl. btw of € 118.961,15 incl. 21% btw (€ 20.646,15
Btw medecontractant).
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 0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/0/IP08 (actie 2.2.1).

7. Vaststelling rooilijnplannen Holdestraat-Zwevezeelsestraat
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen
Omgevingsvergunningendecreet
Context en argumentatie
Naar aanleiding van de geplande rioleringswerken Zwevezeelsestraat-Holdestraat dient de
rooilijn worden gewijzigd. Een openbaar onderzoek moet plaats hebben.
Voor de uitvoering van geplande rioleringswerken zijn een beperkt aantal innemingen nodig.
De rooilijnplannen dienen hierbij worden gewijzigd. De nieuwe innemingen (in het kader van

de geplande werken) zorgen ervoor dat rooilijnen wijzigen. Het riodossier voor beide straten
is de ideale gelegenheid om de rooilijn (grens tussen privé en openbaar domein) éénduidig
vast te leggen op de actuele toestand. Op een beperkt aantal plaatsen zal de bestaande
rooilijn wijzigen. Voor de innames die hieruit voortvloeien is een innemingsplan opgemaakt.
De werken worden hoofdzakelijk uitgevoerd binnen de bestaande visuele grenzen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rooilijnplannen (Zwevezeelsestraat - Holdestraat)
zoals vastgesteld in bijlage goed te keuren.
Als de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg wordt opgenomen
in een omgevingsvergunning, dan spelen enkel de procedureregels van het
Omgevingsvergunningendecreet (in afwijking van artikel 11 Gemeentewegendecreet). De
procedurevereisten zoals beschreven in de afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk 3 van het
Gemeentewegendecreet, waarnaar verwezen wordt in artikel 11, zijn dus niet van
toepassing. Dit betekent bijvoorbeeld dat niet de regels van het openbaar onderzoek over
rooilijnplannen (artikel 17 Gemeentewegendecreet) gevolgd worden, maar de regels over
het openbaar onderzoek inzake omgevingsvergunningsaanvragen. (o.a. artikel 16 e.v. OVB).
Referentie omgevingsvergunning: OMV_2021009256 - Aanvrager Aquafin NV
Openbaar onderzoek is gevoerd dat werd beëindigd op 24 april 2021. Geen bezwaren
betreffende vaststelling rooilijnenplannen zijn ingediend.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 Het rooilijnplan Zwevezeelsestraat - Holdestraat, opgemaakt door studiebureau
Sweco zoals vastgesteld in bijlage vast te stellen.
Art. 2 Deze beslissing wordt bekend gemaakt zoals voorgeschreven door decreet van 3 mei
2019 houdende de gemeentewegen.

8. Politiecollege Politiezone Regio Tielt: vraag aanpassing politiereglement door voorzien
extra passage m.b.t. 'het oneigenlijk gebruik van lachgas'
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 41
Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikelen 119, 119bis, 133 e.v. 134 en 135, §2
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
Algemeen politiereglement van de Politiezone Regio Tielt goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 3 juli 2017
Context en argumentatie
Inbreuken kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie volgens
de bestuurlijke procedure bepaald in Titel VI van het algemeen politiereglement van de
Politiezone Regio Tielt
De gemeente staat in voor het handhaven van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en
alle maatregelen kan nemen tegen het verstoren van de openbare orde (met inbegrip van
overlast), inclusief het nemen van politiemaatregelen

Voorstel van het Politiecollege van de Politiezone Regio Tielt tot het inpassen van een
passage in het Algemeen Politiereglement m.b.t. het oneigenlijk gebruik van lachgas
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 Tot het toevoegen van een ’afdeling 7: oneigenlijk gebruik van lachgas’ onder Titel IV,
hoofdstuk II van het Algemeen Politiereglement van de Politiezone Regio Tielt als
volgt:
Art. 4.2.7.1.1
§1. Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen, te
bezitten en te gebruiken, indien dit gericht is op een oneigenlijk gebruik van het
middel, zijnde het bekomen van een roeseffect.
§2. Het is eveneens verboden om dit oneigenlijk gebruik sub §1 te faciliteren, met
inbegrip van het voeren van reclame.
§3. Tenzij kan aangetoond worden dat het bezit en gebruik van lachgas in recipiënten
>1 kg [hoegrootheid] bestemd is voor medicinaal of culinair gebruik, wordt dit bezit
en gebruik beschouwd en behandeld als oneigenlijk gebruik conform §1 en §2.
§4. Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties en maatregelen zoals
voorzien in de politiecodex, kan de politie bij inbreuken op §1 en §2 van dit artikel de
schadelijke middelen in beslag nemen. De kosten van inbeslagname kunnen verhaald
worden op de overtreder.
Art. 2 Een afschrift van dit reglement wordt toegestuurd aan de toezichthoudende
overheid, de Provinciegouverneur, de Procureur des Konings, de griffier van de
rechtbank van Eerste Aanleg, van het Vredegerecht en van de Politierechtbank van
het gebied, aan de aangewezen ambtenaar en aan de Korpschef van de lokale politie.

9. Aanpassingen politiereglement afvalinzameling
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Politiereglement van 23 december 2013 betreffende het beheer van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen gewijzigd bij beslissing van 27 oktober 2014
Omzendbrief Vlaamse Regering dd. 18 december 2020 m.b.t. inzameling van asbestcement
op de recyclageparken in het Vlaams Gewest
Context en argumentatie
In de omzendbrief inzake asbestinzameling wordt vermeld: "Titel 2. Inzamelwijze van
asbestcement in de praktijk:
2.Het recyclagepark zamelt enkel verpakt asbestcement in."
Deze verplichting wordt uiterlijk zes maanden nadat deze omzendbrief van kracht werd,
opgenomen in het politiereglement.
Tevens werd op 1/1/2021 de PMD-fractie uitgebreid en dient dit worden aangepast in het
politiereglement.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Selectieve inzameling van plasticverpakkingen, metalen verpakken en drankkartons
(afgekort PMD):
Artikel 34 (inzameling) en artikel 35 (wijze van aanbieding) van het politiereglement van 23
december 2013 betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen worden vervangen door onderstaande:
Afdeling 2. Inzameling
Artikel 34
§ 1. De dienstregeling voor de PMD inzameling wordt door I.V.I.O. vastgelegd en minstens
jaarlijks via een huis-aan-huis bedeelde ophaalkalender aan de inwoners van de
gemeente bekendgemaakt.
§ 2. Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons, plastiekfolies en
zakjes, kunststofverpakkingen zoals bakjes, schaaltjes, vlootjes, potjes, tubes mogen niet
meer meegegeven worden met het restafval en het vergelijkbaar bedrijfsafval, of een
andere selectieve inzameling, andere dan deze van PMD.
§ 3. Metalen verpakkingen die via de PMD-inzameling opgehaald worden zijn niet
toegelaten bij de fractie metalen gemengd.
2. Wijze van aanbieden
Artikel 35
§ 1. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons en
kunststofverpakkingen dienen aangeboden te worden in PMD-zakken van I.V.I.O.
§ 2. De verschillende fracties van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen,
drankkartons, plastiekfolies en zakjes, kunststofverpakkingen zoals bakjes, schaaltjes,
vlootjes, potjes, tubes mogen gemengd in de voorgeschreven PMD-zak worden
aangeboden.
§ 3. De aangeboden PMD-zak mag geen KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen
bevatten, noch op enige wijze verontreinigd zijn.
§ 4. De verpakkingen in de blauwe PMD-zak mogen een volume hebben van maximaal 8
liter.
§ 5. Per aansluitpunt mogen per tweewekelijkse ophaling gemiddeld maximum 4 zakken
aangeboden worden.
Selectieve inzameling van asbest
Hoofdstuk XI bis wordt toegevoegd in het politiereglement van 23 december 2013
betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
1. Inzameling
Artikel 44bis
§ 1. Hechtgebonden asbest moet verpakt aangeleverd worden op de recyclageparken. De
zakken zijn specifiek bestemd voor dit afval en kunnen aangekocht worden op alle
recyclageparken van I.V.I.O.

§ 2. Hechtgebonden asbest wordt eveneens op afroep aan huis opgehaald (via aankoop
plaatzakken of huur asbestcontainer). Dit overeenkomstig de modaliteiten zoals
vastgelegd door I.V.I.O.
§ 3. Asbest mag niet worden meegegeven met het restafval of een selectieve inzameling,
andere dan deze van asbest. Reservatie via website I.V.I.O.
2. Wijze van aanbieden
Artikel 44ter
§ 1. De gevulde en goed afgesloten asbestzakken kunnen op een veilige manier in de
respectievelijke container op het recyclagepark van Ingelmunster, Ledegem,
Oostrozebeke en Tielt gedeponeerd worden.
§ 2. Voor de ophaling aan huis wordt voor het tijdstip van ophaling een afspraak gemaakt
met I.V.I.O. De aanbieder is verantwoordelijk voor het vullen en correct sluiten van de
plaatzakken of de inliner in de container. In de container mag het afval niet over de rand
uitsteken en hoger dan de rand van de container komen.
§ 3. Bij de ophaling worden de gevulde plaatzakken/container aangeboden aan de rand
(of op) de openbare weg. De aanbieder moet in het desbetreffende geval een inname
openbaar domein aanvragen.

10. Goedkeuren toetreding tot de vernieuwde kostendelende vereniging (KDG) GIS van WVI
Regelgeving
Decreet lokale besturen van 22 december 2017
Gemeenteraadsbeslissing van 25 mei 2020 houdende goedkeuring overeenkomst KDV GIS
met WVI
Context en argumentatie
Sinds 1 januari 2018 maakt gemeente Ardooie gebruik van het aanbod van de WVI om via
een kostendelende vereniging (KDV) beroep te kunnen doen op een intergemeentelijke GIScoördinator voor uitwerken en coördineren van het GIS-beleid. Wielsbeke, Wingene,
Ledegem, Lichtervelde, Ruiselede, Tielt deden hier al beroep op sinds 1 maart 2015, maar
nog niet in de vorm van een KDV.
Sinds 1 september 2020 maakt gemeente Ardooie gebruik van het aanbod van de WVI om
via een kostendelende vereniging (KDV) beroep te kunnen doen intergemeentelijke GISoperatoren voor afgebakende, uitvoerende GIS-projecten.
O.a. naar aanleiding van het vertrek van Wouter Verhelst als intergemeentelijk GIScoördinator per 1 april 2021 werd op de twee stuurgroepen van de KDV ‘GIS-coördinatie’ (8
januari 2021 Midwest en 21 januari 2021 andere groep) het nieuw concept voor
intergemeentelijke GIS-ondersteuning van WVI toegelicht.
o De bestaande KDV aangestuurd door 2 aparte stuurgroepen (één voor regio Midwest
en één voor een tweede groep van gemeenten), voor “GIS-coördinatie” zou
ontbonden worden
o De bestaande KDV voor “GIS-operatoren” zou getransformeerd worden tot een grote
KDV voor “GIS-ondersteuning in het algemeen” (KDV GIS), waarbinnen verschillende

profielen van WVI-medewerkers kunnen ingezet worden in een poulesysteem en
waarbij de aangesloten gemeenten zowel op afroep als structureel kunnen
ondersteund worden.
Voordelen:
- Meer flexibiliteit:
o Er is binnen deze KDV een poule van meerdere GIS-Coördinatoren en GIS-operatoren
beschikbaar.
▪

Back-up bij ziekte of afwezigheid kan sneller georganiseerd worden.

▪

Specifieke expertise kan projectmatig ingezet worden voor alle gemeenten

o De keuze voor inzet van een GIS-coördinator of een GIS-operator kan binnen het
beschikbare budget en in samenspraak bepaald worden.
o De inzet hoeft niet op vaste dagen of in een vast ritme, maar kan in samenspraak
geconcentreerd of gespreid opgenomen worden.
o Afname is mogelijk zowel op structurele basis als op afroep, in overleg met de
stuurgroep.
- Voor zowel de GIS-coördinatoren als de GIS-operatoren is er nog steeds geen BTW
verschuldigd.
In beide stuurgroepen (van 8 januari 2021 en 21 januari 2021) werd principieel akkoord
gegaan met dit nieuwe concept en met de voorgestelde aanpak. WVI vraagt aan de
deelnemende besturen om uiterlijk 30 april 2021 principieel akkoord te gaan met
1) de stopzetting van de huidige KDV
en
2) toetreding tot de hervormde KDV GIS, met een indicatie van de gewenste vorm
(structureel/op afroep) en de grootte van het engagement voor afname. Op basis hiervan
wordt een finale samenwerkingsovereenkomst bezorgd voor formele toetreding tot of
goedkeuring van de verruimde KDV GIS.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Goedkeuring wordt gegeven tot stopzetting van de KDV 'GIS-coördinatie' van WVI.
Goedkeuring wordt gegeven tot de omvorming en verbreding van de KDV GIS-operatoren
van WVI naar een algemene KDV GIS.

11. Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van I.V.I.O. op maandag 17 mei 2021
Regelgeving
De gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 19 maart 2021 om deel te
nemen aan de zitting van de algemene vergadering van I.V.I.O. van 17 mei 2021
Artikel 454 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 houdende de
dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen

Context en argumentatie
Schrijven van I.V.I.O. van 19 maart 2021 met uitnodiging tot de algemene vergadering van 17
mei 2021 om 18u, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2020
2. Kennisname verslag van de heer Commissarisrevisor
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2020
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris revisor voor het boekjaar 2020
5. Varia
Bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda met volgende agendapunten van de
algemene vergadering van 17 mei 2021
1. Goedkeuring verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2020
2. Kennisname verslag van de heer Commissarisrevisor
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2020
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris revisor voor het boekjaar
2020
5. Varia
Art. 2 De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van 17 mei 2021 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de
algemene vergadering van 17 mei 2021 goedkeuren.
Art. 3 Deze beslissing over te maken aan I.V.I.O. Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem.

12. Goedkeuren agenda van de gewone algemene vergadering van Zefier van 10 juni 2021
Regelgeving
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te
kunnen beslissen; OF Het college van burgemeester en schepenen, in besloten zitting
vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het bijzonder op
artikel 41; OF Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het
bijzonder op artikel 56;
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
Gelet op het feit dat de stad/gemeente vennoot is van de cvba Zefier;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 26, 27 en 28;

Gelet op de uitnodiging via e-mail van 16 maart 2021 tot de gewone algemene vergadering
van de cvba Zefier op 10 juni 2021;
Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren;
Context en argumentatie
Agenda
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Statutaire benoemingen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: hecht, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn
goedkeuring aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone
algemene vergadering van de cvba Zefier van 10 juni 2021, zijnde verslag van de raad van
bestuur over het boekjaar 2020;
1. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020;
2. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting);
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; en
4. Statutaire benoemingen.

13. Aanstellen vertegenwoordiger algemene vergadering Mivalti
Regelgeving
Decreet 22 december 2017 betreffende lokaal bestuur
Context en argumentatie
De gemeente kan een vertegenwoordiger afvaardigen voor de algemene vergadering van
Mivalti.
Mevrouw Els Bouckaert is aangesteld als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van Mivalti in zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2019 doch dient
worden vervangen gezien zij ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Mevrouw Linda Devisch, gemeenteraadslid, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de
algemene vergadering van Mivalti.

De voorzitter sluit de vergadering om 21u00.
Algemeen directeur
Dominiek Pillaert

Voorzitter
Hein Defour

