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Openbare zitting
1. Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 10 maart 2022

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Stemmen
Besluit

» Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 32.
» Verslag van de gemeenteraad van 10 maart 2022.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 10 maart 2022 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. Goedkeuren van de toetreding tot OFP Prolocus en aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger voor de algemene vergadering

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»

Verwijzingsdocumenten

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 41.
Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen
inzake sociale zekerheid, en latere wijzigingen.
Statuten.
Beheersovereenkomst.
Kaderreglement.
Pensioenreglement.
Financieringsplan.
Verklaring inzake beleggingsbeginselen.
Toelichtingen.
Stappenplan toetreding.
E-mail van 1 april 2022 waarbij aan de politieke fracties gevraagd wordt om
hun kandidaten op te geven voor een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger voor de algemene vergadering van OFP Prolocus.
E-mail van 4 april 2022 van de CD&V/VD-fractie waarbij Geert Dessein als
vertegenwoordiger en Wally Corneillie als plaatsvervanger voorgedragen
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Feiten, context en
argumentatie

»
»

»

»

»

»
»

»
»

»

»

»

worden.
Het bestuur wil de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en
contractueel personeel verkleinen en voorziet bijgevolg in een tweede
pensioenpijler voor haar contractueel personeel.
Tot op heden was het bestuur aangesloten bij de groepsverzekering die, na
bemiddeling van de VVSG, aangeboden werd door Ethias en Belfius
Insurance. Deze verzekeraars hebben in juni 2021 de lopende
groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 opgezegd.
Het bestuur heeft voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de keuze
tussen enerzijds een overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een
verzekeraar en anderzijds het aansluiten bij een instelling voor
bedrijfspensioenvoorziening (pensioenfonds).
Na onderhandelingen met de VVSG werd OFP Provant omgevormd tot OFP
PROLOCUS (een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening met
ondernemingsnummer 0809.537.155), een pensioenfonds waarbij alle lokale
besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden.
Door de toetreding bij een IBP is men meer betrokken bij het beheer van zijn
pensioenfinanciering. In tegenstelling tot een groepsverzekering vaardigt het
bestuur een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OPF
PROLOCUS af en heeft het bestuur naast controlebevoegdheid ook de
mogelijkheid om – indien nodig – punten op de agenda van de algemene
vergadering te zetten. In tegenstelling tot een groepsverzekering streeft een
IBP geen winsten ten voordele van de organisatie zelf na.
Een IBP heeft ruime beleggingsmogelijkheden, zodat een ruimer rendement
mogelijk is dan een tak 21 verzekering, zonder dat dit enige garantie inhoudt.
Het bestuur kan toetreden tot OFP PROLOCUS zonder overheidsopdracht
vermits aan de voorwaarden van een in house opdracht voldaan zijn. Ten
eerste oefent het bestuur toezicht uit op OFP PROLOCUS zoals op haar eigen
diensten, via de algemene vergadering waar ze lid van wordt. Ten tweede
behelst meer dan 80 % van de activiteiten van de OFP PROLOCUS de
uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende
overheden, nl. het voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale en
provinciale besturen. Ten derde is er geen directe participatie van
privékapitaal in de OFP PROLOCUS. Ten vierde is OFP PROLOCUS zelf
onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.
OFP PROLOCUS zal, in het verlengde van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen, zwaar inzetten op het duurzaam karakter van de
beleggingen.
Net zoals de groepsverzekering die tot eind 2021 werd aangehouden bij
Ethias en Belfius Insurance geen werknemersbijdragen vereist, voorziet het
aanbod van OFP PROLOCUS in een overlijdensdekking en een
kapitaalsuitkering.
De mogelijkheid bestaat van een zogeheten “steprate” bijdrage. Het is dus
mogelijk om op het gedeelte van het loon dat boven het maximumplafond
voor de berekening van het wettelijk pensioen uitkomt, een hogere
toezegging te doen om zo het verschil tussen een statutair pensioen en een
wettelijk pensioen verder te verkleinen.
Er bestaan drie soorten pensioenplannen (defined benefit of vaste prestaties,
cash balance en defined contribution of vaste bijdragen). De voorgestelde
formule is een vastebijdragenplan. In dit plan belooft de werkgever een
bepaalde bijdrage (een bijdrage uitgedrukt als een percentage van het aan de
RSZ onderworpen brutoloon) te betalen zonder vastgesteld rendement. De
behaalde rendementen worden toegekend conform het kaderreglement.
Het bestuur moet minimum de vastgestelde bijdrage betalen. Wanneer het
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Advies
Financiële gevolgen

Stemmen

Besluit

wettelijk minimumrendement niet behaald wordt, zal het bestuur
bijkomende bijdragen moeten betalen. In elk geval moet voor de
aangeslotenen het wettelijk minimum rendement (momenteel 1,75 % voor
actieve aangeslotenen, 0 % voor passieve aangeslotenen) behaald worden.
» Als bijkomende veiligheid voorziet het bestuur de eerste vijf jaar, bovenop de
middelen nodig voor de pensioentoezegging, in een extra prefinanciering van
5 % om zo de kans op het betalen van bijkomende bijdragen te verkleinen.
Deze prefinanciering blijft ter beschikking van het bestuur ter financiering van
latere bijdragen.
» Het bestuur kan met andere rechtspersonen waarmee ze nauwe banden
heeft een MIPS-Groep vormen. Binnen een MIPS-Groep is er interne
mobiliteit voor het personeel zonder dat dit gevolgen heeft voor de
pensioentoezegging van het personeelslid. Binnen een MIPS-groep speelt een
onderlinge solidariteit.
» Er wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP
PROLOCUS en de eraan gekoppelde modaliteiten qua pensioentoezegging.
» Er wordt voorgesteld om te kiezen voor een pensioentoezegging van 3 % van
het pensioengevend loon en het niet toepassen van de steprate.
» Er wordt voorgesteld om met het OCMW Ledegem een MIPS-groep te
vormen om de interne mobiliteit van het personeel tussen beide entiteiten te
bevorderen.
» Er moet een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aangeduid worden
voor de algemene vergadering van OFP Prolocus voor de periode tot en met
2024. De fractieleiders werden per 1 januari 2022 uitgenodigd om kandidaten
voor te dragen.
» Protocol van akkoord van ACV-Openbare Diensten van 30 maart 2022.
» Protocol van akkoord van ACOD van 30 maart 2022.
» Protocol van akkoord van VSOA van 30 maart 2022.
» De kosten voor de werking van OFP PROLOCUS worden voor 2022 forfaitair
vastgelegd op € 1.000,00 per jaar per werkgever en € 10,00 per jaar per
aangeslotene. Deze bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd tot en met 2024.
Nadien zal een meer stabiel systeem van kostenvergoeding worden
uitgebouwd, gebaseerd op de werkelijke kosten enerzijds en het werkelijk
aantal aangesloten besturen en medewerkers anderzijds.
» Op basis van het financieringsplan zullen de verschuldigde bijdragen en de
kosten voor het functionering van OFP PROLOCUS worden ingehouden door
de RSZ en daarna doorgestort aan OFP PROLOCUS.
» De nodige kredieten worden voorzien in de meerjarenplanning.
Over de toetreding:
Over de aanduiding van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger voor de
algemene vergadering (geheime stemming):
Vertegenwoordiger
20 raadsleden nemen deel aan de stemming.
De stemming geeft volgende uitslag: 11 geldig, 9 ongeldig en 0 blanco.
Geert Dessein bekomt 11 ja-stemmen en 0 neen-stemmen.
Plaatsvervanger
20 raadsleden nemen deel aan de stemming.
De stemming geeft volgende uitslag: 11 geldig, 9 ongeldig en 0 blanco.
Wally Corneillie bekomt 11 ja-stemmen en 0 neen-stemmen.
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (afzonderlijk
vermogen VVSG) en om hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van
de algemene vergadering te richten tot OFP PROLOCUS.
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Artikel 2
De bijhorende documenten zoals vermeld onder de rubriek
‘Verwijzingsdocumenten’ worden goedgekeurd.
Artikel 3
Er wordt ingestemd met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde
bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden
geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP PROLOCUS.
Artikel 4
De pensioentoezegging bedraagt 3 % van het pensioengevend loon. Er zal geen
steprate toegepast worden.
Artikel 5
Gemeente Ledegem vormt samen met OCMW Ledegem een zogenaamde MIPSgroep.
Artikel 6
Geert Dessein, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen bekomen heeft, wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van OFP Prolocus.
Wally Corneillie, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen bekomen heeft, wordt aangeduid als plaatsvervanger voor de algemene
vergadering van OFP Prolocus.
Artikel 7
De voorzitter van de raad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de
noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde
beslissingen.
Artikel 8
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 9
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst personeel: 1.
3. Vaststellen van het reglement over een sociaalpedagogische toelage voor personen met een handicap
Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie

Advies
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
Beslissing van de gemeenteraad van 21 december 2020 over vaststellen van
het reglement over een sociaalpedagogische toelage voor personen met een
handicap
» Het is wenselijk om het reglement aan te passen en te verduidelijken, meer
bepaald:
- In artikel 1 wordt aangevuld dat de toelage niet cumuleerbaar is met een
integratietegemoetkoming (IT) of inkomensvervangende
tegemoetkoming (IVT). Men kan nu immers vanaf de leeftijd van 18 jaar
een dergelijke tegemoetkoming aanvragen.
- Er wordt een artikel 4 toegevoegd voor het geval een IT of IVT werd
aangevraagd. De uitbetaling gebeurt later en is afhankelijk van een
beslissing over de IT of IVT-aanvraag.
» Gunstig advies van 8 maart 2022 van het bijzonder comité sociale dienst.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het reglement over een sociaalpedagogische toelage voor personen met een
handicap vast te stellen.
Artikel 2
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Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2022. Het bestaande reglement
van 21 december 2020 wordt opgeheven.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» team personeel en organisatie: de beslissing publiceren op de gemeentelijke
website met vermelding van de publicatiedatum.
» team personeel en organisatie: de beslissing melden aan de
toezichthoudende overheid.
» team personeel en organisatie: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» team sociale zaken en thuiszorg: 1;
» team financiën: 1.
REGLEMENT OVER EEN SOCIAALPEDAGOGISCHE TOELAGE VOOR PERSONEN
MET EEN HANDICAP
Artikel 1
Binnen de perken van het daartoe voorziene krediet op het goedgekeurde
gemeentebudget wordt, als tussenkomst voor de bijzondere zorgen die kinderen
met een handicap vereisen, een jaarlijkse toelage toegekend. Deze toelage wordt
uitbetaald aan de moeder of aan de persoon aan wie de zorgen zijn
toevertrouwd, hetzij bestendig, hetzij ’s avonds en/of tijdens de weekends en
verlofdagen de verzorging en de opvoeding op zich neemt van een kind met een
handicap van minstens 4 punten in pijler 1 of minstens 6 punten in totaal op het
attest van de FOD Sociale Zekerheid en waarvan de leeftijd voor het jaar
waarvoor de toelage wordt gevraagd hoogstens 20 jaar is. Deze toelage is niet
cumuleerbaar met een integratietegemoetkoming of inkomensvervangende
tegemoetkoming.
Artikel 2
§ 1. Het bedrag van de toelage bedraagt:
- € 300,00 voor de gehandicapte kinderen tussen 0 en 3 jaar en voor de
gehandicapte kinderen van meer dan 3 jaar die naar school gaan.
- € 600,00 voor de gehandicapte kinderen vanaf 3 jaar die intern in een instelling
voor gehandicapten verblijven.
Een combinatie van voormelde toelagen is niet mogelijk.
§ 2. De aanvrager moet in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven
zijn.
Artikel 3
De aanvragen dienen, uiterlijk op 31 december van het jaar waarvoor de toelage
wordt aangevraagd bij de bevoegde dienst van de gemeente worden ingediend,
op het daartoe bestemde formulier dat bij de gemeente te verkrijgen is. Bij de
aanvraag dient gevoegd: een attest met minstens 4 punten in pijler 1 of een attest
met minstens 6 punten in de 3 pijlers samen, afgeleverd door ofwel het
kinderbijslagfonds ofwel de FOD Sociale Zekerheid. De geldigheid van het attest
wordt beoordeeld op datum van de aanvraag.
Artikel 4
De betaling van de toelage gebeurt na goedkeuring van de aanvraag. Ingeval de
aanvrager ook een integratietegemoetkoming of inkomensvervangende
tegemoetkoming heeft aangevraagd, gebeurt de uitbetaling op het einde van het
jaar, mits de integratietegemoetkoming of inkomensvervangende
tegemoetkoming niet werd toegekend.
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4. Goedkeuren van de samenstelling van het gemeenschappelijk managementteam

Bevoegdheid
Juridische grond
Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 161.
Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikelen 179 tot en met 181.
Gemeente en OCMW hebben een gemeenschappelijk managementteam.
Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur, de financieel
directeur en alle andere leden die geen mandataris zijn en waarvan de
deelname aan het managementteam nuttig wordt geacht voor het
functioneren van de gemeente en van het OCMW. De burgemeester, of de
door hem aangewezen schepen, maakt met raadgevende stem deel uit van
het managementteam.
» Het is aangewezen om de samenstelling van het managementteam te
wijzigen naar aanleiding van het aangepaste organogram.
» Het organogram duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het
managementteam is verbonden.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Volgende samenstelling van het gemeenschappelijk managementteam goed te
keuren:
- de algemeen directeur;
- de financieel directeur;
- de clusterverantwoordelijke mens en samenleving;
- de coördinator wonen, vergunningen en lokale economie;
- de coördinator werken, verkeer en facility;
- de coördinator personeel en organisatie;
- de burgemeester, of de door hem aangewezen schepen (met raadgevende
stem).

5. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van IVIO ov op 16 mei 2022

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

»
»
»

»

Feiten, context en
argumentatie

»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
Statuten van IVIO ov.
Beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2019 over aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering
van IVIO ov waarbij Gerda Dewulf als vertegenwoordiger en Katelijn
Vermaut-Van Isacker als plaatsvervanger werden aangeduid.
Brief en bijlagen van IVIO ov van 22 maart 2022 over de uitnodiging voor de
algemene vergadering van IVIO ov op 16 mei 2022, met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2021;
2. Kennisname verslag van de heer Commissarisrevisor;
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2021;
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris revisor voor het
boekjaar 2021;
5. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders;
6. Bekrachtiging houders van volmachten;
7. Varia.
De gemeenteraad moet de agendapunten goedkeuren en het mandaat van
de vertegenwoordiger vaststellen.
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»

Er kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn ingevolge de bestrijding van het
coronavirus COVID-19.
Unanimiteit
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;
» IVIO ov: 1.

Stemmen
Besluit

6. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van Fluvius ov op 8 juni 2022

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
Statuten van Fluvius ov.
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 28 maart 2022 over de uitnodiging voor
de algemene vergadering van Fluvius ov op 8 juni 2022, met volgende
agenda:
1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur
en het verslag van de Commissaris;
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2021;
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de
Commissaris;
4. Statutaire benoemingen;
5. Statutaire mededelingen.
» 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.
Unanimiteit
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
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De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» Fluvius ov: 1.
7. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van WVI dv op 8 juni 2022

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
Statuten van WVI dv.
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 31 maart 2022 over de uitnodiging voor de
algemene vergadering van WVI dv op 8 juni 2022, met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering
van 15 december 2021;
2. Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag);
3. Verslag van de commissaris;
4. Jaarrekeningen 2021;
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
6. Mededelingen.
» 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.
Unanimiteit
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;
» WVI dv: 1.

8. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

»
»
»
»
»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 389.
Verslag van de raad van bestuur van Fluvius van 12 januari 2022.
Verslag van de raad van bestuur van IVIO van 24 januari 2022.
Verslag van de raad van bestuur van Fluvius West van 7 februari 2022.
Verslag van de Noord-Zuidraad van 8 februari 2022.
Verslag en bijlage van de raad van bestuur van WVI van 9 februari 2022.
Verslag van de seniorenraad van 15 februari 2022.
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»
»
»
»

Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

Verslag van de jeugdraad van 19 februari 2022.
Verslag van de raad van bestuur van IVIO van 21 februari 2022.
Verslag van het Midwestoverleg van 22 februari 2022.
Verslag, bijlagen en beslissingen van de raad van bestuur van WVI van 23
februari 2022.
» Verslag van het beheersorgaan van de bibliotheek van 23 februari 2022.
» Verslag van het Midwestoverleg - cluster cultuur van 8 maart 2022.
» Verslag van het Midwestoverleg - cluster jeugd van 8 maart 2022.
» Verslag van het Midwestoverleg - cluster milieu van 10 maart 2022.
» Verslag van de cultuurraad van 15 maart 2022.
» Verslag van het Midwestoverleg - sport van 15 maart 2022.
» Verslag van het Midwestoverleg van 16 maart 2022.
» Verslag van het Midwestoverleg - cluster welzijn van 17 maart 2022.
» Verslag van het Midwestoverleg - cluster ICT digitalisering van 17 maart 2022.
» Verslag van de vergadering van de sportraad van 23 maart 2022.
» 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.

9. Toegevoegd punt van raadslid Caroline Seynhaeve - Goedkeuren dat er een bijkomend waterpunt / kraantje
geplaatst wordt op de begraafplaats van Ledegem

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

»

»
»

»
»
»

»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 21.
E-mail van raadslid Caroline Seynhaeve van 5 april 2022.
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
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.
Overweging van het raadslid:
 “Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van haar begraafplaatsen. Het onderhoud van een grafzerk is
geen taak van de gemeente maar ten laste van de nabestaanden.
Grafstenen schoonmaken is een arbeidsintensieve taak wat sommige
nabestaanden lastig valt. Op de begraafplaats van Ledegem is slechts 1
waterpunt voorzien voor de ganse begraafplaats. (links aan de ingang).
Dit wordt door vele nabestaanden waarvan de graven zich op het einde
en aan de andere kant van het kerkhof bevinden als onpraktisch en te ver
ervaren. Het maakt hen het onderhoud lastig. De gemeente heeft er alle
belang bij dat de graven goed onderhouden worden hierbij de vraag om
tenminste 1 bijkomend waterkraantje te voorzien op de begraafplaats
van Ledegem.”
Voorstel van beslissing van het raadslid:
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Financiële gevolgen
Stemmen

Besluit

“Artikel 1
De gemeente voorziet een bijkomend waterpunt/kraantje op de
begraafplaats van Ledegem.”
» Nog te begroten.
3 ja-stemmen (Caroline Seynhaeve, Andy Vandoorne, Sien Jacques)
17 neen-stemmen (Bart Dochy, 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)
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het punt niet goed te keuren.

10. Toegevoegd punt van raadslid Caroline Seynhaeve - Goedkeuren van het charter 'masterplan toegankelijke
haltes'

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

»

»
»

»
»
»

»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 21.
E-mail van raadslid Caroline Seynhaeve van 6 april 2022.
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
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.
Overwegingen van het raadslid:
 “Het is van cruciaal belang dat ook mensen met een beperking of
mensen die slecht te been zijn zich zonder problemen met het openbaar
vervoer kunnen verplaatsen. In Ledegem is er geen enkele halte die voor
iedereen toegankelijk is. Ook voor slechtzienden is geen enkele bushalte
uitgerust met rubbertegels of ribbellijnen naar de opstap.”
 “Het Masterplan Toegankelijkheid is een actieplan dat de halteinfrastructuur van het openbaar vervoer tegen 2030 meer toegankelijk
wil maken. Een actieplan dat is opgenomen in het Vlaams regeerakkoord.
De lokale besturen zijn een belangrijke partner in de aanpak van de
heraanleg van toegankelijke haltes. Daarom is er samen met VVSG een
Charter “Masterplan toegankelijkheid haltes” gelanceerd dat steden en
gemeenten kunnen ondertekenen. Het Masterplan voorziet
ondersteuning vanuit Vlaanderen (o.a. een subsidie van € 5.000,00 per
halte die toegankelijk wordt aangelegd en een coaching traject).”
Voorstel van beslissing van het raadslid:
“Artikel 1
De gemeente Ledegem ondertekent het charter “ Masterplan
toegankelijkheid haltes”.
De gemeente onderneemt stappen om de toegankelijkheid van bushaltes te
verbeteren in overleg met De Lijn.
De gemeente heeft de reflex om bij wegenwerken in samenwerking met de
lijn ook de bushaltes toegankelijk te maken.”
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Financiële gevolgen
Stemmen

Besluit

» Nog te begroten.
3 ja-stemmen (Caroline Seynhaeve, Andy Vandoorne, Sien Jacques)
16 neen-stemmen (Bart Dochy, 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, Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere,
Bert Selschotter)
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het punt niet goed te keuren.

11. 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 Andy Vandoorne aan burgemeester Bart Dochy over
de fietsstraat in de Sint-Eloois-Winkelstraat.
- Vraag van raadslid Andy Vandoorne aan burgemeester Bart Dochy over
de Hoevelaan.
- Vraag van raadslid Andy Vandoorne aan burgemeester Bart Dochy over
de Boomlandstraat.
- Vraag van raadslid Sien Jacques aan burgemeester Bart Dochy over
ondersteuning bieden aan inwoners die zelf willen meewerken aan een
groenere en minder verharde omgeving.
- Vraag van raadslid Sien Jacques aan burgemeester Bart Dochy over
participatief werken voor toekomstige projecten.
- Vraag van raadslid Andy Vandoorne aan burgemeester Bart Dochy over
de gemeentelijke uitleendienst.
- Vraag van raadslid Caroline Seynhaeve aan schepen Wally Corneillie over
Oekraïne.
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Geheime zitting
12. Aanstellen van gewestelijke personeelsleden als GAS-vaststeller in het kader van het OVAM-project
'Handhaving zwerfvuil'

Bevoegdheid
Juridische grond

Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

Stemmen

Besluit

»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 28, § 1, 1°, 34, tweede lid, 4°,
40 en 41.
» Wet van 24 juni 2013 over de gemeentelijke administratieve sancties, in het
bijzonder artikel 21, § 1, 2°.
» KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden
inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en
personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die
aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke
administratieve sanctie.
» Beslissing van de gemeenteraad van 10 februari 2022 over vaststellen van de
algemene politieverordening.
» Brief van OVAM.
» Draaiboek OVAM.
» In samenspraak met de lokale besturen wil OVAM inzetten op handhaving
van zwerfvuil via de GAS-reglementering. De handhavers zwerfvuil zullen
werken als GAS-vaststellers in samenwerking met de lokale besturen en op
basis van de lokale politiereglementen. De lokale besturen kunnen gratis
beroep doen op een deel of geheel van het team handhavers zwerfvuil ter
ondersteuning van een handhavingsactie inzake zwerfvuil.
» De hoofdfocus van de controleurs ligt op handhaving zwerfvuil met
betrapping op heterdaad. Pakkans verhogen door verhoogd toezicht. De
bedoeling is om handhavend op te treden via GAS en niet sensibiliserend. Bij
vaststelling van een overtreding wordt een bestuurlijk verslag opgemaakt, er
wordt niet gewerkt met waarschuwingen.
» De concrete aanpak wordt vooraf besproken tijdens een intakegesprek. Elk
grondgebied is anders en niet elke gemeente heeft dezelfde problemen. In
een meer landelijke gemeente is de kans op betrapping kleiner, vandaar we
opteren om de handhavers vooral in te zetten tijdens evenementen.
» De handhaving gebeurt altijd in samenspraak met de burgemeester, schepen
van milieu, de GAS-vaststellers, de lokale politiezone en de GASsanctionerend ambtenaar.
» Het is nodig om de gewestelijke personeelsleden aan te stellen als GASvaststeller. OVAM heeft een namenlijst bezorgd van personeelsleden die
voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
» Deze GAS-vaststellers mogen enkel optreden ter handhaving van de artikelen
103, 107, 140, 143, 329, 329bis, 331ter en 343 van de algemene
politieverordening.
» In kader van de gegevensuitwisseling zal de DPO van het lokaal bestuur de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden bespreken met OVAM en zo de
nodige rechtsgrond voor de uitwisseling opmaken.
Geheime stemming:
20 raadsleden nemen deel aan de stemming.
De stemming geeft volgende uitslag: 12 geldig, 8 ongeldig en 0 blanco.
Alle kandidaten bekomen 12 ja-stemmen en 0 neen-stemmen.
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Volgende gewestelijke personeelsleden aan te stellen als GAS-vaststeller voor het
vaststellen van overtredingen op de artikelen 103, 107, 140, 143, 329, 329bis,
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331ter, 343 van de algemene politieverordening in het kader van het OVAMproject ‘Handhaving zwerfvuil’: Jelle Cambré, Stefan Bonhomme, Marc Dejaegere,
Ronny Moors, Remco Van Ransbeeck, Sonja Wygers, Wim Stockmans en Jan
Lefevre.
Artikel 2
Indien OVAM bepaalt dat hun personeelsleden op bepaalde artikelen geen
vaststellingen zullen doen, dan heeft dit een beperkende invloed.
Artikel 3
Deze beslissing geldt tot aan uitdrukkelijke herroeping of tot de betrokkene niet
meer de door de wet of de toepasselijke uitvoeringsbesluiten vereiste
hoedanigheid heeft.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» OVAM: 1.
» politiezone Grensleie: 1

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Verslag van de gemeenteraad van 12 april 2022

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter

13/13

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op code.esignflow.be met code 5132-5028-6219-0584

