ZITTING GEMEENTERAAD van 17 mei 2021

Aanwezig: Jan Stoens, Voorzitter Gemeenteraad
Karolien Damman, Burgemeester
Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Schepenen
Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc
Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Rita
Tyvaert, Steven Provoost, Mark Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt,
Gemeenteraadsleden
Sara De Meyer, Algemeen Directeur

OPENBAAR
1. Goedkeuring verslag van de zitting van de gemeenteraad dd. 19 april 2021.
Relevante documenten



Verslag van de gemeenteraad dd. 19 april 2021.
Audio-opname van de gemeenteraad dd. 19 april 2021 op de website.

Met 18 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier), 5 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark
Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
Besluit:
Enig artikel: Het notulenverslag van de gemeenteraad van 19 april 2021 wordt goedgekeurd.

2. Bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester inzake de goedkeuring van een
tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn met live stream voor het publiek en de pers.
Aanleiding, feiten en context


In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad. Naar aanleiding van de
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federale maatregelen inzake COVID19 heeft de burgemeester bij politieverordening
besloten dat de gemeenteraad en OCMW-raad via videoconferentie en live stream zal
worden georganiseerd zodat de pers en het publiek beide raden kunnen bijwonen. De
gemeenteraad wordt gevraagd deze beslissing te bekrachtigen.
Relevante documenten


Beslissing van de burgemeester dd. 28 april 2021 inzake de goedkeuring van een tijdelijke
politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad met
live stream voor het publiek en de pers.

Juridisch kader




Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 134, § 1 en 135, § 2.
Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 28.
Het ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester dd. 28 april 2021
betreffende de goedkeuring van een tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van
de gemeenteraad en OCMW-raad met live stream voor het publiek en de pers.

3. Bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester inzake de goedkeuring van een
tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van het bijzonder comité voor
de sociale dienst.
Aanleiding, feiten en context


In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad. Naar aanleiding van de
federale maatregelen inzake COVID19 heeft de burgemeester bij politieverordening
besloten dat de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst via
videoconferentie worden georganiseerd. De gemeenteraad wordt gevraagd deze beslissing
te bekrachtigen.

Relevante documenten


Beslissing van de burgemeester dd. 28 april 2021 inzake de goedkeuring van een tijdelijke
politieverordening over het digitaal vergaderen van het bijzonder comité voor de sociale
dienst in mei.

Juridisch kader



Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 134, § 1 en 135, § 2.
Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 28.

2



Ministeriële besluiten over de federale fase om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester dd. 28 april 2021
betreffende de goedkeuring van de tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van het
bijzonder comité voor de sociale dienst.

4. Goedkeuring maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis
Aanleiding, feiten en context
Heel wat verenigingen hebben het door de coronacrisis heel moeilijk: leden haken af, de
maatregelen nopen tot telkens weer het wijzigen van de manier van werken, groepen moeten meer
opgesplitst worden, er zijn meer begeleiders nodig, meer infrastructuurnoden,...
Na bevraging bij de cultuurraad, jeugdraad en sportraad, wordt naar aanleiding van de coronacrisis
voorgesteld deze maatregelen te nemen/te verlengen om het verenigingsleven te ondersteunen:
 Verhogen van werkingssubsidies van alle Kortemarkse verenigingen en adviesraden met
40 procent in 2021 ten opzichte van de subsidies van 2019 (zie bijgaande lijst nominatief
goedkeuren ter vervanging van de reglementen voor werkingssubsidies voor jeugd, cultuur
en sport). Dit is dezelfde maatregel als in 2020, behalve voor onderstaande:
o Jeugdhuis De Meeuwe heeft in 2020 een starttoelage gekregen, waarmee ze door
corona nog niets hebben kunnen doen. Er wordt in 2021 geen nieuwe starttoelage
voorzien, maar van zodra hun gewone werking is opgestart worden ze
meegenomen in de gewone werkingstoelagen voor jeugdhuizen.
o Zwemclub De Korf: Aangezien de werking eindigt op 30 juni 2021 krijgen ze een
toelage van 100%, zonder extra 40%.
o De adviesraden (ouderenadviesraad, jeugdraad, sportraad en cultuurraad)
ontvangen hun gewone toelage van 100%.
o Werkingssubsidies nieuwe verenigingen: 2 nieuwe verenigingen deden een
aanvraag om een toelage te krijgen, namelijk Theatercompagnie Krom-B en ViefActief.
 Onder het reglement werkingssubsidies cultuur, krijgt een toneelkring een
basissubsidie van 100 euro die normaal wordt vermeerderd met punten
naargelang het activiteitenverslag van het jaar voorafgaand. voorstel: 100
euro basissubsidie toekennen aan Krom-B.
 De seniorenverenigingen (OKRA, S-Plus,...) krijgen 880 euro. Voorstel: 880
euro toekennen aan Vief-Actief.
 De projectsubsidiereglementen jeugd, sport en cultuur, voor 2021 gewoon laten doorlopen,
om het de verenigingen nog mogelijk te maken voor 2021 iets op te zetten, als de
coronamaatregelen het toelaten.
 Gratis gebruik van gemeentelijke accommodatie voor erkende Kortemarkse verenigingen
tot en met 31/12/2021.
 Geen huur aanrekening voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur, zoals cafetaria,
tennis, voetbalterreinen, VCGH en jeugdlokalen tot en met 31/12/2021.
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Uitleendienst uitbreiden met stuktellers en mobiele, automatische ontsmettingszuiltjes.
In elk OC en sportzaal een CO2 meter hangen.

Relevante documenten
















Voorstel toelagen verenigingen 2021
Bestek concessie cafetaria sporthal.
Ondertekende concessieovereenkomst cafetaria sporthal.
Overeenkomst tennis + 2 aanpassingen.
Overeenkomst voetbalclub Kortemark + 2 aanpassingen.
Overeenkomst voetbalclub Handzame.
Overeenkomst voetbalclub Zarren + 2 aanpassingen.
Subsidiereglement voor culturele verenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van
21 oktober 2019.
Algemeen subsidiereglement jeugdwerk, goedgekeurd door de gemeenteraad van 9
september 2019.
Beslissing cbs 17/02/2014 over de verdeling van subsidies voor oudstrijdersbonden.
Subsidiereglement kermiscomités Kortemark, goedgekeurd door de gemeenteraad van
Kortemark op 13 februari 2017.
Subsidiereglement Impulssubsidie sport, goedgekeurd door de gemeenteraad van
15/12/2008.
Subsidiereglement sportverenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van
25/06/2018.
Beleidsnota Noord-Zuid samenwerking 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad op
9 maart 2020.
Beslissing cbs 29/05/2020 betreffende overname energiecontracten jeugd en huurgeld
jeugdhuizen

Juridisch kader





Decreet over het lokaal bestuur dd 22 december 2017.
Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken van 23 maart 2020 en wijzigingen tot op heden.
Gemeenteraadsbeslissing van januari 2021 waarin werd bepaald dat erkende Kortemarkse
verenigingen geen huur moeten betalen tot 31/3/2021.
Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending van
toelagen.

Met 22 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark Pollentier, Veerle
Vanslembrouck), 1 onthouding (Tim Deweerdt)
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Besluit:
De gemeenteraad beslist deze steunmaatregelen aan te nemen om het verenigingsleven te
steunen, naar aanleiding van de Coronacrisis:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt bijgaande lijst van nominatieve toelagen goed ter vervanging van
de lijst van de toelages, goedgekeurd in november 2021 en bijkomende lijst van 22 maart 2021. Er
wordt een vrijstelling verleend in verband de verantwoording van deze toelagen in het kader van
de wet van 1983.
Artikel 2: De gemeenteraad beslist navolgende subsidiereglementen niet toe te passen in 2021:
 Subsidiereglement voor culturele verenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van
21 oktober 2019
 Algemeen subsidiereglement jeugdwerk, goedgekeurd door de gemeenteraad van 9
september 2019
 Beslissing cbs 17/02/2014 over de verdeling van subsidies voor oudstrijdersbonden
 Beleidsnota noord-zuid samenwerking 2020-2025 punt 3.1.1.
 Subsidiereglement kermiscomités Kortemark, goedgekeurd door de gemeenteraad van
Kortemark op 13 februari 2017
 Subsidiereglement Impulssubsidie sport, goedgekeurd door de gemeenteraad van
15/12/2008
 Subsidiereglement sportverenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25/06/2018
Artikel 3: Hiertoe worden de nodige budgetten ingeschreven in de meerjarenplanning conform de
financiële implicaties zoals hierboven vermeld.
Artikel 4: Volgende huurgelden worden gecrediteerd/niet aangerekend voor de periode van
1/4/2021-31/12/2021:
 huur voetbalterreinen en tennisterreinen
 concessie cafetaria sporthal Kortemark
 huur jeugdlokalen
 huur heraldiek
Artikel 5: Erkende lokale Kortemarkse verenigingen dienen geen huur te betalen voor het gebruik
van gemeentelijke gebouwen tot en met 31 december 2021.
Artikel 6: Er worden CO2-meters in de gemeentelijke zalen geplaatst.
Artikel 7: Er worden ontsmettingszuiltjes en stuktellers aangekocht voor de uitleendienst.

5. Organisatiebeheersing – aktename rapportage 2020
Aanleiding, feiten en context


Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur moeten de gemeenten en OCMW's instaan
voor de organisatiebeheersing van hun activiteiten.
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Organisatiebeheersing heeft tot doel beheersmaatregelen in te bouwen in alle activiteiten
en processen binnen de gemeente en het OCMW zodat de doelstellingen efficiënter en
effectiever kunnen worden gerealiseerd.
Organisatiebeheersing is dus een hulpmiddel om de taken en doelstellingen van de
gemeente en het OCMW op een goede manier uit te voeren en te realiseren. Wij maken
elke dag weer werk van het realiseren van onze missie en de daaruit voortvloeiende
doelstellingen. Om de realisatie van de doelstellingen te faciliteren, werd een werkwijze met
betrekking tot organisatiebeheersing ontwikkeld. Een goed werkend systeem van
organisatiebeheersing maakt het mogelijk dat een overheidsorganisatie excelleert op 4
vooropgestelde doelstellingen: effectiviteit, integriteit, kwaliteit en efficiëntie (EIKE). Een
hulpmiddel bij het uitbouwen van een systeem van organisatiebeheersing is de leidraad. Dit
is een gids met doelstellingen rond organisatiebeheersing, risico’s en
beheersmaatregelen die ondersteuning biedt om een degelijke organisatiebeheersing uit te
bouwen.
Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om
een redelijke zekerheid te verschaffen over:
1° het bereiken van de doelstellingen,
2° het naleven van wetgeving en procedures,
3° de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie,
4° het efficiënt en economisch gebruik van middelen,
5° de bescherming van activa,
6° het voorkomen van fraude.
Dat houdt in dat de gemeente en het OCMW hun eigen werking voortdurend analyseren en
optimaliseren, en dat ze streven naar efficiëntie en effectiviteit. Overeenkomstig het decreet
lokaal bestuur staat de algemeen directeur in voor de organisatie en de werking van het
organisatiebeheersingssysteem en moet hierover jaarlijks gerapporteerd worden aan het
vast bureau, het schepencollege, de OCMW-raad en de gemeenteraad.

Relevante documenten


Rapportage organisatiebeheersing 2020

Juridisch kader



Het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017.
Het auditdecreet van 5 juli 2013.

Besluit:
Artikel 1: De raad beslist akte te nemen van de rapportage organisatiebeheersing dienstjaar 2020.

6. Goedkeuring aanpassing personeelsplan Lokaal Bestuur Kortemark
Aanleiding, feiten en context


Er wordt voorgesteld volgende wijzigingen aan het personeelsplan goed te keuren
o Voorzien van extra A1a-A3a, contractueel, stafmedewerker
o Uren gemeenschapswacht worden uitgebreid (1,5 dagen per week worden 2
dagen).
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o

o
o

Het afdelingshoofd vrije tijd neemt 1 jaar onbetaald verlof vanaf juli 2021. Gezien
het nog niet duidelijk is wat daarna gebeurt, wordt voorgesteld een functie
afdelingshoofd Mens en Vrije Tijd te creëren waarbij het huidige afdelingshoofd
Mens deze functie waarnemend zal invullen voor 1 jaar. De functie wordt voorzien
op het niveau A4a-A4b. De organisatiestructuur wordt hiertoe voorlopig niet
aangepast in het personeelsplan, de formatie wordt wel opgenomen in de lijst van
functies. Zo kan 1 personeelslid de functie waarnemend opnemen gedurende dat
jaar. Deze functie wordt gecreëerd om het jaar onbetaald verlof op te vangen. Na dit
jaar zal dit geëvalueerd worden en zal indien positief de organisatiestructuur
definitief wijzigen.
De coördinator van het sociaal huis wordt toegevoegd aan het managementteam.
De functie van coördinator sport en zwembad wordt coördinator sport en de functie
van redder wordt geschrapt in het organogram. De redder wordt toegevoegd aan de
groendienst na overleg met het personeelslid in kwestie - de aankoop van een
nieuwe straatveegmachine vraagt extra personeelsinzet.

Relevante documenten



Personeelsplan 2020-2025 Lokaal Bestuur Kortemark - versie mei 2021.
Mail dd. 6 mei 2021 vanwege het ACV Openbare diensten betreffende akkoord wijziging
personeelsplan.

Juridisch kader


Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Met 20 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt), 3 onthoudingen
(Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark Pollentier)
Besluit:
Artikel 1: De raad beslist om het personeelsplan, met inbegrip van organogram en samenstelling
managementteam zoals toegevoegd als bijlage goed te keuren.
Artikel 2: Alle voorgaande beslissingen betreffende het personeelsplan worden met ingang van
heden vervangen door deze beslissing.

7. Goedkeuring gecoördineerde versie arbeidsreglement naar aanleiding van de wijziging
van bijlage 15 - reglement telewerk voor het personeel van het gemeentebestuur en
OCMW Kortemark.
Aanleiding, feiten en context


De huidige coronacrisis zorgt ervoor dat we al een hele periode telewerken. Het lokaal
bestuur Kortemark beschikte reeds over een kader hiervoor, maar nalv corona werd dit
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kader verder uitgebreid naar alle niveaus. Ook wordt er toegestaan dat er meer dan 20
procent van de arbeidstijd getelewerkt wordt. Hierdoor dient bijlage 15 van het AR
gewijzigd te worden.
Relevante documenten





Verslag van het syndicaal overleg
Huidig arbeidsreglement voor gemeente en OCMW Kortemark.
Nieuwe bijlage 15 telewerk
Nieuwe gecoördineerde versie arbeidsreglement voor gemeente en OCMW Kortemark

Juridisch kader





Het decreet over het lokaal bestuur
De wet tot instelling van de arbeidsreglementen van 08 april 1965 en latere wijzigingen.
De wet van 3 juli 1978 en de latere wijzigingen betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.

Met 22 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Rita Tyvaert, Steven Provoost, Veerle Vanslembrouck,
Tim Deweerdt), 1 onthouding (Mark Pollentier)
Besluit:
Artikel 1: De raad keurt de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement voor gemeente en
OCMW Kortemark goed, waarbij bijlage 15 - reglement telewerk vervangen werd door een
aangepaste versie.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan de bevoegde overheid.
Artikel 3: Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

8. Goedkeuring van het Mivos jaarverslag en rekening 2020 en het Mivos jaarprogramma
en begroting 2021
Aanleiding, feiten en context


Het jaarverslag van de intergemeentelijke samenwerking voor sport 'MIVOS' dient te
worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Relevante documenten


Het verslag van de online beheerraad, dd. 18 maart 2021.
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Het Mivos jaarverslag en de rekening 2020.
Het Mivos jaarprogramma en de begroting 2021.

Juridisch kader




Het decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41 houdende bevoegdheden van de
gemeenteraad.
Het decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 3 houdende intergemeentelijke samenwerking.
De oprichtingsovereenkomst, zoals goedgekeurd bij de gemeenteraadsbeslissing van 9
september 2019.

Financiële implicaties
omschrijving

bedrag inclusief BTW

lidgeld Mivos 2021

250 euro

budgetartikel
074000/649300
Lidmaatschap Mivos

Met 21 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Rita Tyvaert, Steven Provoost, Tim Deweerdt), 2
onthoudingen (Mark Pollentier, Veerle Vanslembrouck)
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het jaarverslag en de rekening van de interlokale vereniging
Mivos over het jaar 2020 goed.
Artikel 2: De gemeenteraad neemt kennis van het jaarprogramma en de begroting van de
interlokale vereniging Mivos voor het jaar 2021.
Artikel 3: De gemeentelijke bijdrage aan de vereniging voor het werkjaar 2021, vastgesteld op
250,00 euro, is voorzien in de gewone begroting.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de vereniging, met zetel te 8610
Kortemark, Torhoutstraat 9, alsook naar de dienstdoende financieel beheerder van de vereniging,
Els Vandycke, sportfunctionaris van Oudenburg, p/a Bekestraat 16, 8460 Oudenburg, ter
kennisgeving.

9. Besluit betreffende de gegevensuitwisseling met databanken privéwaterafvoer
Aanleiding, feiten en context


Fluvius is rioolbeheerder van de gemeente. Van de rioolbeheerder wordt verwacht om de
keuring van de private waterafvoer te organiseren. Dit kan via een samenwerkingsverband
met derden. Het is de taak van de rioolbeheerder om ervoor te zorgen dat de verplichte
keuringen uitgevoerd worden en dat er een conforme herkeuring gebeurt bij de nietconforme keuringen. Het algemeen waterverkoopreglement voorziet qua handhaving enkel

9










dat de rioolbeheerder de afvoer kan schorsen of beperken en, indien er nog geen
huisaansluiting is, kan de huisaansluiting geweigerd worden bij het ontbreken van een
keuring of een niet-conforme keuring.
Ondanks de nieuwe keuring sinds 1 januari 2021 zijn er nog steeds veel zaken waarvoor
volgens het ministerieel besluit geen afkeur mag gegeven worden (bv wanneer de
infiltratievoorziening/regenwaterput/buffervoorziening/septische put te klein zijn, wanneer er
geen hergebruik is op de regenwaterput, er rechtstreeks regenwater afgevoerd wordt naar
openbaar domein, ...) Deze overtredingen zijn wel in strijd met de stedenbouwkundige
wetgeving.
Om hierop een antwoord te bieden ontwikkelde VLARIO een oranje attest.
De gemeente verleent omgevingsvergunningen en houdt, middels tussenkomst van de op
het niveau van de gemeente conform de geldende regels aangeduide of belaste
ambtenaren, toezicht op de correcte uitvoering van verleende omgevingsvergunningen. Om
de opdrachten in het kader van de omgevingsvergunningen te kunnen uitvoeren,
inbegrepen het opzetten en uitvoeren van een controle -en handhavingsbeleid door de
bevoegde gemeentelijke ambtenaren, is het voor de gemeente noodzakelijk om toegang te
krijgen tot de gegevens over de privéwaterafvoer uit de keuringsdatabanken van de
samenwerkingsverbanden met derden zoals bedoeld in art. 12/1§3 van het Besluit van de
Vlaamse Regering van 08 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de
exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot
de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de
saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement. Deze
samenwerkingsverbanden met derden worden hierna de “keuringsinstellingen” genoemd.
De gemeente wil, middels tussenkomst van de bevoegde ambtenaren, kunnen toezien op
de verenigbaarheid tussen de bepalingen over de privéwaterafvoer in de
omgevingsvergunning en de vaststellingen over de privéwaterafvoer die in de
keuringsdatabanken van de keuringsinstellingen worden opgenomen. (de zogenaamde
oranje attesten)
De gemeente en de keuringsinstellingen zullen voor de data-uitwisseling die hiervoor nodig
is GDPR conforme protocollen afsluiten of hebben deze reeds afgesloten (en zullen deze al
dan niet actualiseren). Dit kan bvb via de Vlario-databank waar de gemeente een zicht kan
krijgen op alle niet-conforme en oranje keuringen, kan je bij afkoppelingsprojecten
sluikaansluitingen vermijden, waar een opvolgsysteem en een zoekfilter aanwezig is.

Relevante documenten


Overeenkomst gemeente en VLARIO

Juridisch kader






Decreet lokaal bestuur van 22 december 2019 artikelen 40 en 41;
Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) van 05/04/1995, titel
16. Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen, art. 16.3.13 en art. 16.3.18;
Vlaamse codex ruimtelijke ordening (vcro) van 15/05/2009, titel 6. Handhaving.
Omgevingsvergunningsdecreet, hoofdstuk 5, afdeling 1. Voorwaarden en lasten die
verbonden zijn aan de omgevingsvergunning;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), hoofdstukken 2.3; 4.2; 5.3 en 6.2;
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Het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;

Met 19 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Tim Deweerdt), 4 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven
Provoost, Mark Pollentier, Veerle Vanslembrouck)
Besluit:
Artikel 1: De gemeente sluit met VLARIO, een keuringsinstelling voor rioleringen aangesteld door
de rioolbeheerder Fluvius, een overeenkomst af om toegang te hebben tot hun databanken voor
de keuringen van privéwaterafvoer op het grondgebied van de gemeente.
De gemeente heeft toegang tot:
- de keuringsdossiers van de keuringen van de privéwaterafvoer zoals vermeld in artikel 21 van het
ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet- aangesloten binneninstallatie,
de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer.
- de data zoals opgelijst in bijlage 1 van het ministerieel besluit over de keuring van de
binneninstallatie, de niet) aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedcircuitwater en de
pivéwaterafvoer.
Artikel 2: De keuringsinstelling VLARIO voert een toetsing in van de geïnventariseerde velden (die
niet behoren tot de conformiteitscriteria voor de aansluiting van de privéwaterafvoer zoals vermeld
in artikel 14 §1 van het Ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de nietaangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer) ten
opzichte van wat vergund is in de omgevingsvergunning.
Indien de toetsing zoals vermeld in dit artikel aangeeft dat er een verschil is tussen
het geïnventariseerde veld en wat vergund is in de omgevingsvergunning, dan bezorgt de
keuringsinstelling de klant en de gemeente hierover een signaal.
Artikel 3: De verwerking en uitwisseling van de data zoals vermeld in artikelen 1 en 2 van dit
besluit gebeurt in functie van het handhavingsbeleid van de gemeente op de verplichtingen die
Vlarem II, stedenbouwkundige verordeningen en de omgevingsvergunning opleggen aan de
privéwaterafvoer.

10. Toevoeging aan het retributiereglement: retributie ophaling asbest aan huis
Aanleiding, feiten en context




Bij de uitrol van de dienstverlening asbestinzameling aan huis werd gekozen om te werken
via retributie. De bedragen liggen sowieso vast door het subsidiebesluit van OVAM zoals
bekrachtigd in de raad van bestuur van oktober 2019.
De bedragen zijn echter niet opgenomen in de prijslijst van 2021 die voorgelegd werd in de
gemeenteraden. Het is aangewezen dit alsnog in orde te brengen, in de RVB van maart
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laatstleden werd goedgekeurd om een schrijven daaromtrent naar de gemeenten te
versturen.
Relevante documenten




Bijlage 1: Goedkeuring van het aanvoerreglement voor het DIFTAR-recyclagepark van 26
juni 2017
Bijlage 2: Goedkeuring van het retributiereglement voor het DIFTAR-recyclagepark van 26
juni 2017
Bijlage 3: Goedkeuring van het retributiereglement voor het ophalen en verbranden van
afval, composteren, evenementen en diftar recyclagepark overeenkomstig de
buitengewone algemene vergadering van 19/10/2019

Juridisch kader







Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende het duurzame beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(Vlarema)
Het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en het gelijkaardig bedrijfsafval
goedgekeurd op 16 september 2016 door de Vlaamse Regering
Het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017
De beslissing van de gemeenteraad van 26/6/2017 m.b.t. het aanvoerreglement voor het
DIFTAR-recyclagepark

Met 20 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Rita Tyvaert, Steven Provoost), 1 stem tegen (Mark
Pollentier), 2 onthoudingen (Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
Besluit:
Artikel 1: Er wordt een retributie gevestigd voor:
 inzameling asbest aan huis in containers (tot 2 stuks): 170,00 euro/container
 inzameling asbest aan huis in platenzak (eerste): 30,00 euro/zak
 inzameling asbest aan huis in platenzak (2e tot zesde): 20,00 euro/zak
 PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) : bij elke aanvraag zijn 2 sets gratis
inbegrepen. Een extra set kan worden aangekocht voor 10,00 euro/set.
Artikel 2: Deze beslissing wordt bekend gemaakt en gepubliceerd overeenkomstig artikel 286 e.v.
van het decreet lokaal bestuur.
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11. Uitstap uit de kostendelende vereniging m.b.t. intergemeentelijke GIS-coördinator
Aanleiding, feiten en context











De actie 1039 in het meerjarenplan 2020-2025 voorzag de inzet van een GIS-coördinator
via intergemeentelijke samenwerking. Aan de WVI werd de vraag gesteld of de gemeente
Kortemark kon instappen in de kostendelende vereniging (KDV) m.b.t. een
intergemeentelijke GIS-coördinator.
Op 10 februari 2020 werd de toetreding tot deze KDV, in de vorm van een
samenwerkingsovereenkomst, door de gemeente Kortemark bij gemeenteraadsbesluit
goedgekeurd.
Er werd op 1 maart 2020 opgestart met 1 dag tijdbesteding voor Kortemark per 2 weken.
Kort na de opstart, op 19 maart 2020, werd de dienstverlening echter onderbroken door het
ziekteverlof van de GIS-coördinator.
Intussen werd, door het gemeentebestuur Kortemark zelf, iemand aangeworven als
deskundige omgeving. Dit gebeurde in eerste instantie met het oog op ondersteuning in de
stedenbouwkundige vergunnings- en RUP-dossiers. Vanuit haar ervaring als GISdeskundige bij een vorige werkgever, neemt dit personeelslid echter ook het beheer van
het GIS op zich. Dit biedt het belangrijke voordeel dat het GIS-beheer - meer dan via de
werking met een KDV - nu geïntegreerd wordt in de dagelijkse werking van de dienst. Zo
worden de data die de werking van de dienst Omgeving ondersteunen immers continu upto-date gehouden.
Het lidmaatschap van de KDV m.b.t. een intergemeentelijk GIS-coördinator is vanuit die
optiek voor de gemeente Kortemark niet langer een meerwaarde.
Een nieuw lid van de KDV verbindt zich, conform de samenwerkingsovereenkomst, in
principe tot een deelname van minstens 2 jaar. Bij een overleg op 27 januari 2021 tussen
de gemeente Kortemark en de WVI werd evenwel aangegeven dat - gezien de
omstandigheden, nl. dat er in de praktijk van dienstverlening geen sprake was aangegeven dat de gemeente Kortemark vervroegd kon uittreden. De gemeente gaf bij dit
overleg van 27 januari 2021 alvast aan effectief te willen uitstappen. Dit dient nog bij
gemeenteraadsbesluit geformaliseerd te worden.

Relevante documenten


Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. kostendelende vereniging GIS-coördinator,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 februari 2020.

Juridisch kader




De samenwerkingsovereenkomst Kostendelende Vereniging (KDV) Intergemeentelijke
GIS-coördinator, goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 februari 2020.
Het decreet over het lokaal bestuur dd 22 december 2017
Artikel 44, §2bis, tweede lid, van het BTW wetboek

Met 22 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
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De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Rita Tyvaert, Steven Provoost, Veerle Vanslembrouck,
Tim Deweerdt), 1 onthouding (Mark Pollentier)
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist om uit te treden uit de kostendelende vereniging m.b.t. een
intergemeentelijk GIS-coördinator, en de samenwerkingsovereenkomst van 10 februari 2020
terzake te beëindigen.

12. Onroerende goederen(AG49) – Goedkeuring van de akte houdende overdracht om niet
van grond (wegenis) gekend als "Den Triangel" door de N.V. "STATIEHUIS", met
maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Den Triangel 2. Grond met een oppervlakte
van 29a 76ca en kadastraal gekend volgens volgend gereserveerd perceel identificatie
nummer : 32011/10586. Conform de voorwaarden zoals vervat in de akte opgesteld door
notaris Debbie HEBBELINCK, notaris met standplaats te Kortemark.
Afwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mark Pollentier, gemeenteraadslid
Aanleiding, feiten en context




De wegenis gekend als "Den Triangel" wordt overgedragen door de N.V. "STATIEHUIS",
met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Den Triangel 2.
Het gaat om een overdracht om niet met een oppervlakte van 29a 76ca en kadastraal
gekend volgens volgend gereserveerd perceel identificatie nummer : 32011/10586.
Van notaris Hebbelinck te Kortemark werden de ontwerpakte en gerelateerde stukken
ontvangen om te laten goedkeuren in en door de gemeenteraad.

Relevante documenten


Ontwerpakte en gerelateerde stukken opgesteld door notaris.

Juridisch kader











Het Decreet Lokaal bestuur van 22/12/2017.
Het Burgerlijk Wetboek, artikelen 1582 t.e.m. 1701. waarbij de Vlaamse overheid het
volgende publiceert op haar website: De bepalingen van het burgerlijk wetboek die gelden
voor verkoop (artikel 1582 t.e.m. 1685 BW) gelden ook bij aankoop.
Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex.
Het recht van voorkoop Natuur is vastgelegd in het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (BS 10/01/1998; art. 37-40).
De uitvoeringsbepalingen werden vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 23
juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (BS 10/09/1998).
De omzendbrief KB/ABB 2019/3 - transacties onroerende goederen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
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Decreet van 13 juli 2012 betreffende ruimtelijke economie.
Decreet harmonisering voorkooprechten van 25 mei 2007.
Bodemdecreet van 27 oktober 2006.
Mededeling dd. 10/07/1997 Commissie betreffende staatssteunelementen bij verkoop
gronden en gebouwen.
Decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en
houdende wijziging van diverse bepalingen ofwel kortweg : Decreet - recht van voorkeur.
Het bestuursdecreet d.d. 7 december 2018.

Financiële implicaties


Overdracht zonder beding van prijs (ten kosteloze titel).

Met 19 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Tim Deweerdt), 3 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven
Provoost, Veerle Vanslembrouck)
Besluit:
Artikel 1: De akte zoals opgesteld door notaris Hebbelinck te Kortemark wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De gemeente verleent de hypotheekbewaarder ontslag van de verplichting ambtshalve
inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.
Artikel 3: Ter uitvoering van onderhavige beslissing wordt de gemeente Kortemark met
administratieve zetel te Stationsstraat 68, 8610 Kortemark, ondernemingsnummer 0207532488 in
dit dossier en bij het verlijden van de authentieke nodige gerelateerde akte vertegenwoordigd door
a) De Heer Jan Marcel Stoens, geboren te Roeselare op 22 juli 1969, rijksregisternummer
690722-409.41, wonende te 8610 Kortemark, Hazewindstraat, 7
b) Mevrouw DE MEYER Sara Lut, geboren te Oostende op 29 juni 1981 nationaal nummer
81.06.29-256.35, wonende te 8470 Gistel, Nieuwpoortse Steenweg 175,
handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter van de gemeenteraad en algemeen
directeur van het gemeentebestuur Kortemark, overeenkomstig het decreet lokaal bestuur de dato
22 december 2017.
Artikel 4: Een eensluidend verklaard uittreksel van onderhavige beslissing zal aan de authentieke
akte aangehecht blijven.

13. Nieuwstraat - aanvullend verkeersreglement.
Afwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mark Pollentier, gemeenteraadslid
Aanleiding, feiten en context
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Het college heeft in de zitting van 2 april 2021 beslist om de zone met beperkte parkeertijd
ter hoogte van huisnummer 16 uit te breiden. De nieuwe zone met een beperkte parkeertijd
van max. 30 minuten loopt van huisnummer 16 tot en met huisnummer 12.
Het aanvullend verkeersreglement van de Nieuwstraat moet hiervoor worden aangepast.

Relevante documenten



Gemeenteraadsbeslissing dd. 9 maart 2015 houdende aanvullend verkeersreglement van
de Nieuwstraat.
Collegebeslissing dd. 2 april 2021 houdende de uitbreiding van de parkeerplaatsen blauwe
zone in de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 16.

Juridisch kader











De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Het aanvullend verkeersreglement van de Nieuwstraat, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 9 maart 2015.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1:
Op de Nieuwstraat van de rotonde op de Markt tot het Stationsplein in de richting van het
Stationsplein geldt:
 verboden rijrichting voor iedere bestuurder.
In de tegenovergestelde richting geldt:
 toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden C1;
 verkeersborden F19.
Artikel 2:
Op de Nieuwstraat ter hoogte van:
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geldt:



het kruispunt met de 10de-Linie-Regimentstraat;
het kruispunt met de rotonde op de Markt;
de bestuurders moeten voorrang verlenen;
de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt
aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden B1;
 wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode.
Artikel 3:
Op de Nieuwstraat ter hoogte van:
 het kruispunt met de 10de-Linie-Regimentstraat;
 huisnummer 1;
geldt:
 voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
Dit wordt gesignaleerd door:
 wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode.
Artikel 4:
Op de Nieuwstraat ter hoogte van het kruispunt met de rotonde op de Markt geldt:
 voorsorteringspijlen op de rijbaan worden aangekondigd. Bestuurders moeten een
welbepaalde rijstrook kiezen;
 de bestuurders moeten de rijstrook volgen om in de door de pijlen aangewezen richting te
rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden F13;
 wegmarkeringen overeenkomstig art.77.1 van de wegcode.
Artikel 5:
Op de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 1, nabij de kerk, geldt:
 het parkeren is toegelaten;
 het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met
een handicap.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden E9a;
 de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId.
Artikel 6:
Op de Nieuwstraat van huisnummer 16 tot huisnummer 12 aan de kant van de pare huisnummers
geldt:
 het parkeren is toegelaten;
 de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden;
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het gebruik van de schijf is voorgeschreven 30 minuten; het einde van de
parkeerreglementering wordt aangeduid;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden E9a;
 de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIb;
 de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa.
Artikel 7:
Op de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 20 geldt:
 het parkeren is toegelaten;
 de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden;
 het gebruik van de schijf is voorgeschreven max. 30 minuten;
 de parkeerreglementering geldt over een afstand van 5 m.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden E9a;
 de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIb;
 de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc.
Artikel 8:
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Alle bestaande aanvullende reglementen op het wegverkeer met betrekking tot de Nieuwstraat
worden opgeheven.
Artikel 9:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor
de Verkeersveiligheid.

14. Mirom - Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente voor de Algemene Vergadering op 25 mei 2021.
Afwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt: Dries Uyttenhove, Mark Pollentier,
gemeenteraadsleden
Aanleiding, feiten en context


De algemene vergadering (digitale vergadering) van MIROM gaat door op 25 mei 2021 met
volgende agenda:
o Benoeming commissaris-revisor
o Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten).
o Verslag van de Commissaris.
o Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2020.
o Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris.
o Benoeming bestuurders.
o Varia.
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Relevante documenten






Het aangetekend schrijven d.d. 14 april 2021, met kenmerk AV 25/05/2021, van Mirom
houdende uitnodiging naar de algemene vergadering op 25 mei 2021 met vermelding van
de agendapunten.
Het schrijven d.d. 22 april 2021, met kenmerk JD21.012-verzending documenten algemene
vergadering, van Mirom vergezeld van het jaarverslag over het boekjaar 2020, de
jaarrekening 2020, het verslag van de raad van bestuur d.d. 3 maart 2021 en het overzicht
van de presentiegelden toegekend in het boekjaar 2020.
De Gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019 houdende aanduiding van Lynn Vermote
en Koen Decleir respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van Mirom.

Juridisch kader


Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.

Met 18 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Iris Plaisier, Tim Deweerdt), 3 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Veerle
Vanslembrouck)
Besluit:
Artikel 1: De Gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering d.d. 25 mei 2021 van Mirom waarbij een beslissing moet genomen worden.
Artikel 2: De in gemeenteraadszitting d.d. 28 januari 2019 aangeduide vertegenwoordigers van de
gemeente, mevrouw Lynn Vermote en de heer Koen Decleir, respectievelijk vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente, worden opgedragen hun stemgedrag af te
stemmen op de beslissing genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda
geplaatste agendapunten van de algemene vergadering d.d. 25 mei 2021 van Mirom waarvoor een
beslissing moet genomen worden, goed te keuren.
Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan Mirom, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te
8800 Roeselare.

15. TMVS dv - Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering op 15 juni 2021.
Afwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt: Dries Uyttenhove, Mark Pollentier,
gemeenteraadsleden
Aanleiding, feiten en context


De Gemeente Kortemark is aangesloten bij TMVS dv.
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De oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op 15 juni 2021 (via
interactieve video-conferencing (i.c. ZOOM)) waarin de agenda werd meegedeeld:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van
deelnemers en de overdracht van deelnemers
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
5. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2020 afgesloten per 31
december 2020 en goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het
boekjaar 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Huishoudelijk reglement
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
9. Varia en mededelingen

Relevante documenten




De oproepingsbrief d.d. 1 april 2021 voor de algemene vergadering van TMVS dv op 15
juni 2021 waarin de agenda werd meegedeeld.
De gedetailleerde bijlagen
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019 houdende aanduiding van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de
algemene vergaderingen voor de ganse legislatuur.

Juridisch kader


De bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur

Met 17 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Iris Plaisier), 4 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Veerle Vanslembrouck,
Tim Deweerdt)
Besluit:
Artikel 1: De Gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de
algemene vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig
voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van
deelnemers en de overdracht van deelnemers
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
5. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2020 afgesloten per 31
december 2020 en goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het
boekjaar 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Huishoudelijk reglement
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8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
9. Varia en mededelingen
Artikel 2: De Gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de
algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en hun
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal:
o hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
o hetzij per elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be
gestuurd worden.

16. W.V.I. - Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering op 16 juni 2021.
Afwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt: Dries Uyttenhove, Mark Pollentier,
gemeenteraadsleden
Aanleiding, feiten en context



De gemeente is deelnemer van de West-Vlaamse Intercommunale - dienstverlenende
vereniging, afgekort W.V.I.
De algemene vergadering gaat door op 16 juni 2021 (digitaal via MS Teams) met volgende
agenda:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering d.d. 16
december 2020.
2. Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2020
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Mededelingen

Relevante documenten







Brief d.d. 1 april 2021, met kenmerk 2021/9/GS/RC van de W.V.I. met vermelding van de
agenda van de algemene vergadering op 16 juni 2021.
Verslag BAV d.d. 16 december 2020
Jaarverslag WVI 2020
Overzicht presentiegelden 2020
Volmacht
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019 houdende aanduiding van een
vertegenwoordiger (Paul Kimpe) en een plaatsvervangend vertegenwoordiger (Laurens
Vandewalle) van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de W.V.I. voor de
ganse legislatuur.
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Juridisch kader


Artikel 477 van het decreet lokaal bestuur dat melding maakt van een onverenigbaarheid
tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van
een van de andere organen en de onverenigbaarheden van artikel 436 van het decreet
lokaal bestuur.

Met 17 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Iris Plaisier), 4 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Veerle Vanslembrouck,
Tim Deweerdt)
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering op 16 juni 2021 van de W.V.I. waarbij een beslissing moet genomen
worden:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering d.d. 16
december 2020.
2. Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2020
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Mededelingen
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging W.V.I. die gehouden wordt op 16 juni 2021, wordt
het mandaat gegeven om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen
met betrekking tot de agenda goed te keuren en in het algemeen, het nodige te doen om de
agendapunten van de algemene vergadering uit te voeren.
Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en een
afschrift van dit besluit toe te sturen aan de West-Vlaamse Intercommunale (W.V.I.), Baron
Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge.

17. Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek - Goedkeuring van de agenda en
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de
Algemene Vergadering op 22 juni 2021.
Afwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt: Dries Uyttenhove, Mark Pollentier,
gemeenteraadsleden
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Aanleiding, feiten en context


De Algemene Vergadering van DVV Westhoek gaat door op 22 juni 2021 met volgende
agenda:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 15 december 2020
2. Vaststelling van de jaarrekening 2020 aan de hand van het verslag van de
raad van bestuur en het verslag van de revisor (art. 18 statuten) - ontwerp
jaarrekening 2020 en ontwerp jaarverslag 2020
3. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor (art. 18 statuten)
4. Varia

Relevante documenten






Uitnodiging naar de Algemene Vergadering op 22 juni 2021 met agenda
Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2020
Verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 15 december 2020
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019 houdende aanduiding van Paul Kimpe en
Stefaan Vercooren respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente in de Algemene Vergaderingen van DVV Westhoek.

Juridisch kader


Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.

Met 17 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Iris Plaisier), 4 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Veerle Vanslembrouck,
Tim Deweerdt)
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de
Algemene Vergadering d.d. 22 juni 2021 waarbij een beslissing moet genomen worden.
Artikel 2: De in gemeenteraadszitting d.d. 28 januari 2019 aangeduide vertegenwoordigers van de
gemeente, de heer Paul Kimpe en de heer Stefaan Vercooren, respectievelijk vertegenwoordiger
en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente, worden opgedragen hun stemgedrag
af te stemmen op de beslissing genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda
geplaatste agendapunten van de Algemene Vergadering d.d. 22 juni 2021 van DVV Westhoek
waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren.
Artikel 3: Afschrift van dit besluit worden toegestuurd aan DVV Westhoek, Streekhuis Westhoek,
Woumenweg 100 te 8600 Diksmuide.
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18. Mededeling van de verslagen en einddocumenten van volgende raden en
overlegstructuren: cultuurraad, ouderraad en schoolraad van de gemeentelijke
basisschool "De Kreke".
Afwezig tijdens de behandeling van dit agendapunt: Dries Uyttenhove, Mark Pollentier,
gemeenteraadsleden
Relevante documenten


Verslag van de cultuurraad dd. 16 maart 2021, de ouderraad en de schoolraad van de
gemeentelijke basisschool "De Kreke" dd. 11 maart 2021

Besluit:
Er wordt mededeling gegeven van het verslag van de cultuurraad dd. 16 maart 2021, de ouderraad
en de schoolraad van de gemeentelijke basisschool "De Kreke" dd. 11 maart 2021

Hierop verklaart de Voorzitter de zitting voor gesloten.
Namens de Gemeenteraad:
Algemeen Directeur,

Voorzitter Gemeenteraad,

Sara De Meyer

Jan Stoens

______________________________________________________________________________
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