Verslag van de gemeenteraad van 12 mei 2022
Aanwezig:

Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, Piet Vandermersch,
Carlos Casteleyn, Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker, Andy Vandoorne,
Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, Luc Vanhoutte,
Jolien Goemaere, Bert Selschotter, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

Openbare zitting
1. Toelichting over het phishingbeleid van het lokaal bestuur

2. Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 12 april 2022

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Stemmen
Besluit

» Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 32.
» Verslag van de gemeenteraad van 12 april 2022.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 12 april 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.

3. Vaststellen van het reglement over een toelage voor schoolzwemmen

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie
Adviezen
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
Beslissing van de gemeenteraad van 28 juni 2007 over vaststellen van een
gemeentelijk reglement voor tussenkomst schoolzwemmen.
» Het tarief uit 2007 dekt de kost voor de zwembeurt niet meer.
» Het is aangewezen om het reglement te wijzigen en het bedrag per
zwembeurt te verhogen van € 0,62 naar € 0,75.
» Gunstig advies van 10 maart 2022 van het OOG-overleg.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het reglement over een toelage voor schoolzwemmen vast te stellen.
Artikel 2
Het reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2022. Het bestaande reglement
van 28 juni 2007 wordt opgeheven.
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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.
» team vrije tijd en evenementen: het reglement bekendmaken bij de scholen.
REGLEMENT OVER EEN TOELAGE VOOR SCHOOLZWEMMEN
Artikel 1
Voor zwemlessen in de omliggende zwembaden wordt aan de in de gemeente
gevestigde scholen een toelage verleend van € 0,75 per zwembeurt en per
leerling.
Artikel 2
De tussenkomst wordt uitbetaald na voorlegging door de school van een bewijs
van de aan het zwembad betaalde toegangsgelden.
Artikel 3
De som van de toelage, inclusief de bijdragen betaald door ouders of andere
instellingen, mag niet meer bedragen dan de totale kostprijs van de
toegangsgelden voor het zwembad en de vervoerskosten. Indien dit toch het
geval is, kan de toelage verminderd of geweigerd worden. De gemeente kan, in
geval van twijfel, de nodige bewijsstukken opvragen.
4. Goedkeuren van de akte over kosteloze grondafstand in de Olympialaan

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie
Financiële gevolgen
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41, tweede lid, 11°.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 januari
2022 over opdracht geven aan afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse
overheid tot kosteloze grondafstand van wegenis in de Olympialaan.
» Akte van 7 april 2022 van kosteloze overdracht van onroerende goederen,
opgemaakt door Marc Van Daele, Vlaams commissaris bij de afdeling
Vastgoedtransacties voor twaalf are achtenvijftig centiare (12a 58ca) grond,
gelegen nabij ‘Olympialaan’, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de
kadastrale legger als weg, sectie B - nummer 492/Z P0000.
» Kadasterplan.
» De kosteloze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, meer
bepaald voor de opname in de openbare wegenis.
» De overdracht gebeurt kosteloos.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De akte over kosteloze grondafstand in de Olympialaan wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» Marc Van Daele: 1;
» team financiën: 1.

5. Kennisnemen van het rapport over het debiteurenbeheer van de gemeente
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Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 177.
Rapport, toestand 14 april 2022 over het debiteurenbeheer van de
gemeente, opgesteld door financieel directeur.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van het rapport.

6. Kennisnemen van het rapport over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de
evolutie van de budgetten van gemeente en OCMW, vierde kwartaal 2021

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 177.
Rapport van de financieel directeur over de thesaurietoestand, de
liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten van
de gemeente en het OCMW, vierde kwartaal 2021 (boekhoudperiode 1 tot en
met 6).
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van het rapport.

7. Goedkeuren van de vervangingsregeling van de algemeen directeur

Bevoegdheid
Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 166.
De gemeenteraad regelt de vervanging van de algemeen directeur bij zijn
afwezigheid of verhindering.
» Er wordt in elk geval in een waarneming van het ambt van algemeen
directeur voorzien als de afwezigheid of verhindering van de algemeen
directeur langer dan honderdtwintig dagen duurt of als het ambt vacant werd
verklaard.
» De waarnemend algemeen directeur oefent alle bevoegdheden uit die aan
het ambt verbonden zijn.
» De gemeenteraad kan de aanstelling van een waarnemend algemeen
directeur toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen en
aan de functiehouder van het ambt.
» Er wordt voorgesteld om de algemeen directeur één van de leden van het
managementteam, behoudens de financieel directeur en de burgemeester,
te laten aanduiden als zijn waarnemer ingeval van afwezigheid of
verhindering.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De vervangingsregeling van de algemeen directeur goed te keuren.
Artikel 2
Bij iedere afwezigheid of verhindering stelt de algemeen directeur één van de
leden van het managementteam, behoudens de financieel directeur en de
burgemeester, aan als zijn waarnemer.
Artikel 3
Als de algemeen directeur in de onmogelijkheid verkeert om zelf iemand aan te
duiden, wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door het college van burgemeester
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en schepenen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» betrokken personeelsleden: 4.
8. Goedkeuren van de vervangingsregeling van de financieel directeur

Bevoegdheid
Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 166.
De gemeenteraad regelt de vervanging van de financieel directeur bij zijn
afwezigheid of verhindering.
» Er wordt in elk geval in een waarneming van het ambt van financieel
directeur voorzien als de afwezigheid of verhindering van de financieel
directeur langer dan honderdtwintig dagen duurt of als het ambt vacant werd
verklaard.
» De waarnemend financieel directeur oefent alle bevoegdheden uit die aan
het ambt verbonden zijn.
» De gemeenteraad kan de aanstelling van een waarnemend financieel
directeur toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen en
aan de functiehouder van het ambt.
» Er wordt voorgesteld om de financieel directeur één van de deskundigen van
het team financiën te laten aanduiden als zijn waarnemer ingeval van
afwezigheid of verhindering.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De vervangingsregeling van de financieel directeur goed te keuren.
Artikel 2
Bij iedere afwezigheid of verhindering stelt de financieel directeur één van de
deskundigen van het team financiën aan als zijn waarnemer.
Artikel 3
Als de financieel directeur in de onmogelijkheid verkeert om zelf iemand aan te
duiden, wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door het college van burgemeester
en schepenen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» betrokken personeelsleden: 2.

9. Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 11 april 2022 over goedkeuren van de
politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad op 12 april 2022

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie
Stemmen

»
»

Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 134, § 1 en 135, § 2.
Beslissing van de burgemeester van 11 april 2022 over goedkeuren van de
politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en
OCMW-raad op 12 april 2022.
» In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester
politieverordeningen maken in plaats van de gemeenteraad. Deze
verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad wordt bekrachtigd.
Unanimiteit
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Besluit

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De beslissing van de burgemeester van 11 april 2022 over goedkeuren van de
politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMWraad op 12 april 2022 wordt bekrachtigd.

10. Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2022 over
goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van De Mandel cvba op 26 april 2022

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
Statuten van De Mandel cvba
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2022
over goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Mandel cvba op 26
april 2022.
» Het college van burgemeester en schepenen heeft de agenda goedgekeurd
en het mandaat van de vertegenwoordiger vastgesteld, aangezien de
gemeenteraad niet meer samenkwam voor de datum van de algemene
vergadering.
» Deze beslissing moet bekrachtigd worden op de eerstvolgende vergadering
van de gemeenteraad.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2022
over goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Mandel cvba op 26
april 2022 wordt bekrachtigd.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» De Mandel cvba: 1.

11. Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2022 over
goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van EthiasCo cvba op 5 mei 2022

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie

Stemmen

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
Statuten van EthiasCo cvba.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2022
over goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van
EthiasCo cvba op 5 mei 2022.
» Het college van burgemeester en schepenen heeft de agenda goedgekeurd
en het mandaat van de vertegenwoordiger vastgesteld, aangezien de
gemeenteraad niet meer samenkwam voor de datum van de algemene
vergadering.
» Deze beslissing moet bekrachtigd worden op de eerstvolgende vergadering
van de gemeenteraad.
Unanimiteit
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Besluit

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2022
over goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van EthiasCo
cvba op 5 mei 2022 wordt bekrachtigd.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» EthiasCo cvba: 1.

12. Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2022 over
goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van Cevi vzw op 20 mei 2022

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
Statuten van Cevi vzw.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2022
over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van
de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cevi vzw op 20 mei
2022.
» Het college van burgemeester en schepenen heeft de agenda goedgekeurd
en het mandaat van de vertegenwoordiger vastgesteld, aangezien de
gemeenteraad niet meer samenkwam voor de datum dat de beslissing over
de algemene vergadering aan Cevi moest bezorgd worden.
» Deze beslissing moet bekrachtigd worden op de eerstvolgende vergadering
van de gemeenteraad.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2022
over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cevi vzw op 20 mei 2022
wordt bekrachtigd.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» Cevi vzw : 1.

13. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn op 31 mei 2022

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

»
»
»

»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
Statuten van de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn.
Beslissing van de gemeenteraad van 21 februari 2019 over het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene
vergaderingen van de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn, waarbij Greta
Vandeputte als vertegenwoordiger en Nico Clarysse als plaatsvervanger
werden aangeduid.
Mail en bijlagen van Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn van 2 mei 2022
over de uitnodiging voor de algemene vergadering van Vlaamse
vervoersmaatschappij op 31 mei 2022, met volgende agenda:
1. Verwelkoming en inleiding;
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2.

Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag
van het college van commissarissen-revisoren;
a. Beleidsverslag;
b. commentaar bij de jaarrekening;
c. mededeling van het verslag van het college van commissarissenrevisoren
d. kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening;
3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag
van het college van commissarissen-revisoren;
4. Goedkeuring jaarrekening 2021;
5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en
het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2021;
6. Aanstelling van de commissarissen-revisoren - verlenging van de
opdracht voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024;
7. Varia – rondvraag.
» 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;
» Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn: 1.

14. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van Efin bv op 7 juni 2022

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

»
»
»

»

Decreet Lokaal Bestuur.
Statuten van Efin bv.
Beslissing van de gemeenteraad van 21 februari 2019 over het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor algemene
vergaderingen van Efin nv, waarbij Wally Corneillie als vertegenwoordiger en
Marianne Eeckhout als plaatsvervanger werden aangeduid.
Brief en bijlagen van Efin bv van 12 april 2022 over de uitnodiging voor de
algemene vergadering van Efin bv op 7 juni 2022, met volgende agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021 (bijlage);
2. Verslag van de commissaris over zijn werkzaamheden in het boekjaar
2021 (bijlage);
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2021 (bijlage);
Goedkeuring van de winstverdeling;
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris;
5. Ontslag en benoeming bestuurders;
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Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

6. Rondvraag.
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;
» Efin bv: 1.
»

15. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van Psilon ov op 15 juni 2022

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
Statuten van Psilon ov.
Beslissing van de gemeenteraad van 21 februari 2019 over het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene
vergaderingen van Psilon ov, waarbij Bert Selschotter als vertegenwoordiger
en Gerda Dewulf als plaatsvervanger werden aangeduid.
» Brief en bijlagen van Psilon ov van 15 april 2022 over de uitnodiging voor de
algemene vergadering van Psilon ov op 15 juni 2022, met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2021;
1.1. Verslag van de raad van bestuur;
1.2. Verslag van de commissaris;
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021;
3. Kwijting van bestuurders en commissaris;
4. Vaststelling vervanging bestuurder (voorgedragen door GR Avelgem,
Harelbeke, Waregem, Wevelgem, Wervik en Roeselare).
» 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,
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als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» Psilon ov: 1.
16. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van Fluvius West ov op 20 juni 2022

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
Statuten van Fluvius West ov.
Beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2019 over het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene
vergadering van Infrax West ov, waarbij Marianne Eeckhout als
vertegenwoordiger en Maaike Vandromme als plaatsvervanger werden
aangeduid.
» Brief en bijlagen van Fluvius West ov van 31 maart 2022 over de uitnodiging
voor de algemene vergadering van Fluvius West ov op 20 juni 2022, met
volgende agenda:
1. Kennisneming verslagen van Fluvius West van de Raad van Bestuur en
van de commissaris over het boekjaar 2021;
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius West afgesloten op
31 december 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling,
boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels);
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV;
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de
regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius West met
betrekking tot het boekjaar 2021;
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten;
6. Statutaire benoemingen;
7. 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
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» Fluvius West ov: 1.
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17. Goedkeuren van de agendapunten, in het bijzonder de actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
ingevolge toetredingen, en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van TMVS dv op 21 juni 2022

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
Statuten van TMVS dv.
Beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2019 over het aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen
van TMVS dv, waarbij Greta Vandeputte als vertegenwoordiger en Sybille
Geldhof als plaatsvervanger werden aangeduid.
» Brief en bijlagen van TMVS dv van 5 april 2022 over de uitnodiging voor de
algemene vergadering van TMVS dv op 21 juni 2022, met volgende agenda:
1. Toetreding van deelnemers;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen;
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021;
4. Verslag van de commissaris;
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per
31 december 2021;
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021;
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
7. Actualisering presentievergoeding;
8. Statutaire benoemingen;
9. Aanstelling commissaris;
Varia.
» 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 geactualiseerde bijlagen 1 en 2 aan de statuten worden goedgekeurd.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde
vergadering, moet zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.
Artikel 4
De gemeenteraad verklaart zich desgevallend akkoord met een eventuele
verplaatsing of andere organisatie van de vergadering, bv. schriftelijk of digitaal,
als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
Artikel 5
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» TMVS dv: 1.

18. Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van DVV Midwest dv op 28 juni 2022

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 432.
Statuten van DVV Midwest dv.
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Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

»

Beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2019 over het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene
vergaderingen van DVV Midwest dv, waarbij Sybille Geldhof als
vertegenwoordiger en Katelijn Vermaut-Van Isacker als plaatsvervanger
werden aangeduid.
» Mail van DVV Midwest dv van 21 april 2022 over de uitnodiging voor de
algemene vergadering van DVV Midwest dv op 28 juni 2022, met volgende
agenda:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 21 december 2021;
2. Goedkeuring jaarverslag 2021 DVV Midwest;
3. Vastelling jaarrekening 2021 en verlenen van kwijting;
4. Toetreding als vennoot bij Cipal;
5. Datum volgende algemene vergadering.
» 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;
» DVV Midwest dv: 1.

19. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 389.
Kwartaaloverzicht 2022/1 over de werking van Midwest.
Verslag van het regionaal bestuurscomité West-Vlaanderen & Kempen van
Fluvius West van 25 januari 2022.
Verslag van de raad van bestuur van Fluvius ov van 16 februari 2022.
Verslag, bijlagen en beslissingen van de raad van bestuur van WVI van
9 maart 2022.
Verslag van het Midwestoverleg - cluster economie van 16 maart 2022.
Verslag van de raad van bestuur van IVIO van 21 maart 2022.
Verslag van het lokaal woonoverleg van 21 maart 2022.
Verslag van het Midwestoverleg van 29 maart 2022.
Verslag en bijlagen van de vergadering van de Woondienst Regio Izegem van
29 maart 2022
Jaarrekening 2021 van de Woondienst Regio Izegem.
Verslag van de raad van bestuur van de Woondienst Regio Izegem van 29
maart 2022.
Verslag van het dagelijks bestuur van de Woondienst Regio Izegem van 31
maart 2022.
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Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»

Presentatie van IVIO van 11 april 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.

20. 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 Carlos Casteleyn aan burgemeester Bart Dochy over
een dode boom in de Rollegem-Kapelsestraat.
- Vraag van raadslid Andy Vandoorne aan schepen Geert Dessein over De
Samenkomst.
- Vraag van raadslid Caroline Seynhaeve aan schepen Sybille Geldhof over
overlast op een speelplein.

Marijn De Vos
Algemeen directeur
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