ZITTING GEMEENTERAAD van 19 april 2021

Aanwezig: Jan Stoens, Voorzitter Gemeenteraad
Karolien Damman, Burgemeester
Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Schepenen
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
Afwezig: Ronny Vierstraete, Raadslid

OPENBAAR
1. Goedkeuring verslag van de zitting van de gemeenteraad dd. 22 maart 2021.
Relevante documenten



Verslag van de gemeenteraad dd. 22 maart 2021.
Audio-opname van de gemeenteraad dd. 22 maart 2021 op de website.

Met 17 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, 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 22 maart 2021 wordt goedgekeurd.

2. 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
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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. 26 maart 2021 inzake de goedkeuring van een
tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van het bijzonder comité voor de
sociale dienst in maart.

Juridisch kader




Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 134, § 1 en 135, § 2.
Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 28.
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. 26 maart 2021
betreffende de goedkeuring van de tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van het
bijzonder comité voor de sociale dienst.

3. 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
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. 26 maart 2021 inzake de goedkeuring van een
tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMWraad 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.
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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. 26 maart 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.

4. Besluit tot goedkeuring van het addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en
Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader
van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken.
Aanleiding, feiten en context













In de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is een cruciale rol
weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing.
Op 19 maart 2021 heeft de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering,
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na
31 maart 2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie.
Wat de aard van de engagementen betreft, zet lokaal bestuur Kortemark verder in op optie
1, zijnde inzet op sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching.
Overstappen naar optie 2 behoort niet meer tot de mogelijkheden.
o Optie 1: inzet op sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching
o Optie 2: inzet op sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching en
aanvullend lokaal contactonderzoek.
De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de
werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de
centrale contactcenters.
Cfr. het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 13 november 2020 engageerde gemeente
Kortemark zich reeds voor optie 1. Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid die in het CBS d.d. 8 januari 2021 en
in de gemeenteraad d.d. 25 januari 2021 werd goedgekeurd. Deze overeenkomst loopt van
1 november 2020 tot en met 31 maart 2021.
Het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 19 maart 2021 geeft de lokale besturen de kans
om deze werking verder te zetten van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021, en met
mogelijke verlenging tot en met 31 oktober 2021.
De gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse
van clusters, quarantainecoaching en aandacht voor kwetsbare personen en groepen)
krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand van 1 november
2020 tot en met 31 maart 2021 en van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.
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De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair blijven inzetten
op optie 1.
Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming
van de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).
De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen
die de gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden
binnen de werking van de ELZ. Integendeel, ze zijn bedoel om deze werking nog te
versterken.

Relevante documenten








Samenwerkingsovereenkomst Agentschap Zorg en Gezondheid in het kader van het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19pandemie te versterken - optie 1.
Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te
versterken tot verderzetting van de engagementen.
Afsprakenkader met ELZ Houtland en Polder.
Verwerkersovereenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens met Agentschap
Zorg en Gezondheid.
Protocol verdere maatregelen.

Juridisch kader






Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19pandemie te versterken.
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan
de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19pandemie te versterken tot verderzetting van de engagementen.
Decreet van 22 december 2017 omtrent het Lokaal Bestuur.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1: De raad neemt kennis van het voorgelegde addendum met bijlagen inzake de verlenging
van sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching door lokale besturen van 1
april 2021 tot en met 30 juni 2021, en met mogelijke verlenging tot en met 31 oktober 2021, en
keurt deze goed.
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5. Goedkeuring overeenkomst studieopdracht rioleringsproject 22664 aansluiting
Edewallestraat - Spondestraat en R001385 Koekelarestraat (vanaf huisnr. 95 tot nr. 47),
Pastoor D. Van Hautestraat, Nachtegaalstraat (huisnr. 1A t.e.m. 13) en Makeveldstraat
(tussen Koekelarestraat en huisnr. 9), Edewallestraat 1-57, Spondestraat 37-61,
Middenstraat 1-5, Bescheewegestraat 26-40 en Schaakstraat 11-13.
Aanleiding, feiten en context







De gemeente Kortemark plant de aanleg van fietspaden langs de Koekelarestraat. Verder
wenst de gemeente Kortemark ook de Edewallestraat her aan te leggen tussen
Spondestraat en Handzameplein. Van de gelegenheid willen we gebruik maken om
riolering aan te leggen in deze projectzone. Hierbij worden ook de nog enkele te rioleren
zijstraten (delen van de Spondestraat, Pastoor D. Van Hautestraat, Nachtegaalstraat,
Makeveldstraat, Edewallestraat, Bescheewegstraat, Schaakstraat en Middenstraat)
opgenomen langs de geplande collector 22.664 om op deze wijze nog een grotere
vuilvracht aan te sluiten naar de RWZI en het bestaande grachtenstelsel te saneren.
Voor de aansluiting van de Edewallestraat-Spondestraat op het waterzuiveringsstation door
Aquafin, de aanleg een gescheiden rioleringsstelsel in de Koekelarestraat (vanaf huisnr. 95
tot nr. 47), Pastoor D. Van Hautestraat, Nachtegaalstraat (huisnr. 1A t.e.m. 13) en
Makeveldstraat (tussen Koekelarestraat en huisnr. 9), Edewallestraat 1-57, Spondestraat
37-61, Middenstraat 1-5, Bescheewegestraat 26-40 en Schaakstraat 11-13 door Fluvius
en wegenisherstel langs het Fluvius-aandeel en eventuele wegverfraaiing langs Aquafinaandeel werd een overeenkomst opgesteld door Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar voor
wat betreft een studieopdracht.
Voor de aanleg van dit rioleringsstelsel werd subsidie bekomen van de Vlaamse
milieumaatschappij.
De studieopdracht wordt toegewezen aan Studiebureau ir. Ch. Lobelle BVBA, gevestigd te
Gistelsteenweg 112 te 8490 Varsenare/Jabbeke voor een ereloonfactor fT = 0,68.

Relevante documenten



overeenkomst studieopdracht
overzichtsplan project

Juridisch kader








De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a)
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 € niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
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Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 84, § 3, 5°,
waarbij wordt bepaald dat het vast bureau bevoegd is voor de vaststelling van de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een
opdracht van dagelijks bestuur.
De Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014
betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten; in bijzonderheid artikel 12 inzake inhouse opdrachten.

Financiële implicaties


Er zijn kredieten voorhanden op 2021/GBB-FD/0200-00/224007/GEMEENTE/CBS/IPGEEN

Met 21 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, 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, Tim Deweerdt), 1
onthouding (Veerle Vanslembrouck)
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist de overeenkomst studieopdracht rioleringsproject 22664:
Aansluiting Edewallestraat - Spondestraat goed te keuren. De studieopdracht wordt toegewezen
aan Studiebureau ir. Ch. Lobelle BVBA, gevestigd te Gistelsteenweg 112 te 8490
Varsenare/Jabbeke voor een ereloonfactor fT = 0,68.
Artikel 2: De gemeenteraad machtigt de burgemeester en algemeen directeur om de
overeenkomst te ondertekenen.

6. Verkaveling Bruynooghe Sneppestraat - goedkeuring wegtracé en opgelegde lasten
Aanleiding, feiten en context




De gemeente Kortemark heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen
van gronden, met dossiernummer OMV_ 2021003305, ingediend door Bruynooghe,
Oostendestraat 105, 8820 Torhout, ontvangen op 18 januari 2021.
Het betreft een aanvraag tot realisatie van een nieuwe verkaveling, bestaande uit 11 loten
bestemd voor de bouw van vrijstaande eengezinswoningen, aan de Sneppestraat in
Kortemark, zoals voorzien op het plan in bijlage.

Relevante documenten





Een verkavelingsontwerp
Een plan met aanduiding van de nieuwe openbare wegenis in deze verkaveling
Bijhorend bestek
Bijhorende kostenraming
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3 bezwaarschriften (in bijlage, vertrouwelijk te behandelen)

Juridisch kader
1)

Wettelijk kader

Gewestplan Diksmuide-Torhout d.d. 5 februari 1979, waarin dit project gelegen is in een
woongebied.
Decreet d.d. 25 april 2014 m.b.t. de Omgevingsvergunning, in het bijzonder:
- Art. 31. Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad
beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de
omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak
van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag.
Decreet op de gemeentewegen d.d. 3 mei 2019, in het bijzonder:
- Art. 3. Dit decreet heeft tot doel om de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de
gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige
behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.
Om de doelstelling, vermeld in het eerste lid, te realiseren voeren de gemeenten een
geïntegreerd beleid, dat onder meer gericht is op:
1° de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;
2° de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op
recreatief als op functioneel vlak.
- Art. 8. Niemand kan een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder
voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.
- Art. 10. Bij beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van
gemeentewegen wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3
en 4, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in
artikel 6.
- Art. 11. § 1. De gemeenten leggen de ligging en de breedte van de gemeentewegen op hun
grondgebied vast in gemeentelijke rooilijnplannen, ongeacht de eigenaar van de grond.
- Art. 12. § 2. In afwijking van artikel 11 kan de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van
een gemeenteweg met overeenkomstige toepassing van artikel 31 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning opgenomen worden in een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden,
voor zover die wijziging past in het kader van de realisatie van de bestemming van de gronden.
Die mogelijkheid geldt voor zover het aanvraagdossier een ontwerp van rooilijnplan bevat dat
voldoet aan de bij en krachtens dit decreet gestelde eisen op het vlak van de vorm en inhoud van
gemeentelijke rooilijnplannen of voor zover het een grafisch plan met aanduiding van de op te
heffen rooilijn bevat.
Als de beoogde wijziging, verplaatsing of opheffing betrekking heeft op een gemeentelijk
rooilijnplan dat niet in een ruimtelijk uitvoeringsplan is opgenomen, neemt de gemeenteraad eerst
een beslissing over het al dan niet wijzigen of opheffen van het gemeentelijk rooilijnplan, alvorens
te beslissen over de goedkeuring, vermeld in artikel 31 van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning.
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2)

Openbaar Onderzoek





De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in artikel 16 t.e.m. 29 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Het openbaar onderzoek liep van 8 februari 2021 t.e.m. 9 maart 2021.
Er werd 3 bezwaarschriften ingediend (zie bijlage, vertrouwelijk te behandelen)

Met 17 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, 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:
Artikel 1: Goedkeuring wegtracé
Tracé en aanleg van de openbare wegenis:
De gemeenteraad keurt het tracé en het ontwerp van de nieuwe openbare wegenis in de geplande
verkaveling aan de Sneppestraat, die het voorwerp uitmaakt van de
omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2021003305, bestaande uit volgende dossierstukken:
1. verkavelingsplan met wegenisontwerp en grondafstand aan openbaar domein
2. kostenraming van de werken
3. bestek
goed.
Artikel 2: Opgelegde lasten
Lasten aanleg wegenis
De verkavelaar moet op zijn kosten instaan voor de volledige aanleg van alle openbaar domein en
openbaar groen, conform het hierboven bedoelde wegenisontwerp.
Lasten aanleg nutsvoorzieningen
De verkavelaar moet op zijn kosten instaan voor de aanleg van de riolering en alle
nutsvoorzieningen (elektriciteit, aardgas, televisie, telefonie, datacommunicatie, openbaar
verlichtingsnet, openbare verlichtingsinstallaties), in overeenstemming met de richtlijnen en het
advies van Fluvius, Proximus en De Watergroep terzake.
Het ontwerp van openbare verlichting dient ter goedkeuring aan het college van burgemeester en
schepenen te worden voorgelegd.
Eventuele kosten voor de verplaatsing van openbare verlichtingspalen i.f.v. deze verkaveling of de
daarin te realiseren gebouwen, vallen ten laste van de verkavelaar.
Inlijving in het openbaar domein
De gronden, in het verkavelingsontwerp aangeduid als openbaar domein en openbaar groen,
dienen na de voltooiing van de aanleg van de wegenis en alle nutsvoorzieningen, kosteloos te
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worden overgedragen aan de gemeente Kortemark. Deze worden ingelijfd in het openbaar
domein.
De kosten voor de akte m.b.t. de eigendomsoverdracht van de wegenis aan het openbaar domein
vallen ten laste van de verkavelaar.
Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen
Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen binnen deze nieuwe verkaveling dienen aangebracht te
worden, op aangeven van het gemeentebestuur, op kosten van de verkavelaar.
Grootschalig referentiebestand
Conform het GRB-decreet d.d. 16 april 2004 meer bepaald artikelen 13 § 3 en §4 dient door de
verkavelaar bij voorlopige oplevering van de wegeniswerken van de verkaveling gelegen t.h.v. de
Sneppestraat in Kortemark een door het AGIV goedgekeurd as-builtplan bezorgd aan de
gemeente Kortemark. Is de gemeente niet in het bezit van het door AGIV goedgekeurd asbuiltplan dan gaat de voorlopige oplevering niet door.
De opmeting van de nieuwe verkaveling dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
1) Administratieve voorwaarden:
Voorwerp van de opdracht:
Deelopdracht 1: de terrestrische opmeting van de nieuwe verkaveling in Kortemark en oplevering
van een digitaal bestand op basis van deze opmetingen dat bruikbaar is voor het AGIV in het
kader van ‘bijhouding GRB op basis van as-builtplannen’.
Deelopdracht 2: de oplevering van een grafisch bestand dat bruikbaar is voor cartografische
doeleinden.
2) Technische bepalingen:
Algemeen
De opmetingszone omvat de gehele wegbaan van de nieuwe verkaveling gelegen aan de
Sneppestraat in Kortemark, zoals voorzien in de omgevingsvergunningsaanvraag
OMV_2021003305
Deelopdracht 1:
Inhoud van de opdracht
De opdracht houdt de inventarisatie in van de nieuwe verkaveling. Met de inventarisatie wordt
bedoeld “alle metingen en handelingen die nodig zijn voor het in kaart brengen van de bestaande
toestand van de terreinsituatie in de opdrachtzone(s) conform de specificaties van de volgende
GRB-skeletcomponenten:
- GRB-Basis, laatste versie
- GRB-Detail, laatste versie
- GRB-skeletoptie Water- en Rioolbeheer, laatste versie
- GRB-skeletoptie Wegbeheer, laatste versie
- GRB-skeletoptie Virtuele Grenzen, laatste versie
Deze specificaties zijn beschikbaar via volgende link: https://www.agiv.be/producten/grb/meerover/grb-skelet/nieuwe-skeletspecificaties/documenten-templates-en-voorbeelden
Deze specificaties houden onder meer in dat:
 De opmeting gebeurt in Lambert 72 (BEREF2003) en TAW. Er wordt voor GPS-metingen
gebruik gemaakt van de FLEPOS-dienstverlening. GPS-metingen worden uitgevoerd
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conform de aanbeveling A-GIS-VL-008-1.4 voor het uitvoeren van GPS-metingen met
behulp van FLEPOS. Deze aanbeveling is beschikbaar via volgende
link https://www.agiv.be/producten/flepos/meer-over/ondersteuning/aanbev-gps-metingenflepos
De opmeting gebeurt rekening houdende met de GRB-objectencatalogus. Elke DXF-layer
is in detail gespecificeerd op vlak van definitie, meetcriteria, voorwaarden, geometrie en
kwaliteit.
De meetopdracht gebeurt in 2D.
De opmeting resulteert in een DXF-bestand. Het DXF-bestand voldoet aan de specificaties
die in de GRB-Basis vermeld staan.
Het te leveren DXF-bestand bevat geen DXF-layers voor wat betreft de DXF-layers
vermeld in GRB-skeletoptie Virtuele Grenzen, laatste versie met uitzondering van de layers
VAB, VAW1, VBL, VED, VOI, VOZ, VRL1 en VRL2.
De controle van de opmeting zal gebeuren conform de specificaties kwaliteitscontrole GRBbasis die beschikbaar zijn op
https://www.agiv.be/~/media/agiv/producten/grb/documenten/grbskelet/rldm141124av0as%20builtkwaliteitsspecificatiesv100.pdf

Eindproduct
Volgend eindproduct wordt aangeleverd voor deze deelopdracht:
Een DXFr2000-bestand dat de opmeting omvat, conform de bepalingen van GRB-basis. Het DXFbestand heeft een vrij te kiezen bestandsnaam.
Deelopdracht 2:
Inhoud van de opdracht
De aanmaak van een grafisch bestand dat bruikbaar is voor cartografische doeleinden.
Eindproduct
De opdracht houdt de opmaak in van volgende eindproducten:
 Een digitaal bestand dat direct is afgeleid van het DXF-bestand uit deelopdracht 1 en is
aangepast/verder uitgewerkt voor cartografisch gebruik (o.a. complexe lijntypes,
arceringen,…).
 Het aangeleverde GRBcad-bestand wordt bijgewerkt en vervolledigd met het DXF-bestand
uit deelopdracht 1 en wordt opgenomen in een laag ‘achtergrond’.
 Een digitaal bestand in DWG-formaat (versie 2015) voorzien van een titelblad, liggingsplan,
situeringsplan en legende.
 Er moeten 3 afdrukken van het plan op papier aangeleverd worden op schaal 1/500.
7. Goedkeuring Aanvullend verkeersreglement houdende het treffen van beperkende
verkeersmaatregelen betreffende het voertuigenverkeer op de openbare wegen in de
gemeente naar aanleiding van een captatieverbod opgelegd door de Gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen.

Raadslid Ronny Vierstraete treedt toe tot de zitting.
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Aanleiding, feiten en context






Wanneer de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen een captatieverbod afkondigt
mogen de plaatselijke landbouwers water pompen uit het wachtbekken dat gelegen is langs
het Krekedalfietspad. De landbouwers moeten hiervoor over een gedeelte van het
Krekedalfietspad rijden. Dit zorgt er voor dat er bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn
met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop.
Tot op heden wordt bij ieder captatieverbod een tijdelijk politiereglement opgemaakt om
deze bijzondere verkeersmaatregelen op te leggen.
Het is mogelijk om maatregelen met een periodiek karakter op te nemen in een aanvullend
verkeersreglement.
Omdat waterschaarste en droogte terugkerende fenomenen zijn is het aangewezen om te
werken met een aanvullend verkeersreglement. Dit zorgt er voor dat bij een captatieverbod
de bijzondere verkeersmaatregelen automatisch van kracht zijn.

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 reglement betreft enkel gemeentewegen.

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), 1 stem tegen (Tim Deweerdt), 4 onthoudingen (Rita
Tyvaert, Steven Provoost, Mark Pollentier, Veerle Vanslembrouck)
Besluit:
Artikel 1: Telkens wanneer er een captatieverbod door de gouverneur van de provincie WestVlaanderen wordt opgelegd is het verkeer verboden, uitgezonderd voor fietsers, telkens van 07.00
uur tot 17.00 uur, in volgende straten of straatgedeelten:
 het Krekedalfietspad, het gedeelte tussen de fietsbrug die grenst aan de Wilgenlaan en het
kruispunt met de Krekebekestraat.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden fig. C3 met onderborden.
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Artikel 2: Telkens wanneer er een captatieverbod door de gouverneur van de provincie WestVlaanderen wordt opgelegd is het verkeer verboden, uitgezonderd voor landbouwers, telkens van
17.00 uur tot 23.00 uur, in volgende straten of straatgedeelten:
 het Krekedalfietspad, het gedeelte tussen de fietsbrug die grenst aan de Wilgenlaan en het
kruispunt met de Krekebekestraat.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden fig. C3 met onderborden.
Artikel 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

8. Stationsstraat - aanvullend verkeersreglement.
Aanleiding, feiten en context



Het college heeft in de zitting van 22 januari 2021 beslist om de zone met beperkte
parkeertijd in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 40 en 42 te schrappen.
Het aanvullend verkeersreglement van de Stationsstraat moet hiervoor worden aangepast.

Relevante documenten



Collegebeslissing dd. 22 januari 2021 houdende het schrappen van de zone met beperkte
parkeertijd in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 40 en 42.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 18 november 2019 houdende aanvullend verkeersreglement
van de Stationsstraat.

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 Stationsstraat, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 18 november 2019.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

12

Besluit:
Artikel 1:
Op de Stationsstraat vanaf de aansluiting met het Stationsplein in de richting van de Markt 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 Stationsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Pastoor Blanckestraat, uitgezonderd
tijdens de wekelijkse markt, geldt:
 het is verboden links af te slaan.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden C31a.
Artikel 3:
Op de Stationsstraat ter hoogte van:
 het kruispunt met de Markt;
 het kruispunt met de Pastoor Blanckestraat;
 het kruispunt met de 10de-Linie-Regimentstraat;
 het kruispunt met de Wilgenlaan;
 huisnummer 45;
 de parking van het gemeentehuis;
 de aansluiting met het Stationsplein;
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 Stationsstraat ter hoogte van het kruispunt met het Stationsplein geldt:
 de bestuurders moeten de rijstrook volgen om in de door de pijlen aangewezen richting te
rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
 wegmarkeringen overeenkomstig art.77.1 van de wegcode.
Artikel 5:
Op de Stationsstraat:
 van huisnummer 10 tot huisnummer 12, zijde van de pare huisnummers;
 van huisnummer 14 tot het kruispunt met het Stationsplein, langs beide zijden van de weg;
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 ter hoogte van de parking bij het gemeentehuis tot 0;
geldt:
 voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.
Dit wordt gesignaleerd door:
 wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode.
Artikel 6:
Op de Stationsstraat:
 ter hoogte van huisnummer 64;
 ter hoogte van huisnummer 68;
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 7:
Op de Stationsstraat ter hoogte van de parking gelegen naast het gemeentehuis, meer bepaald de
eerste twee parkeerplaatsen gelegen naast de spooroverweg geldt:
 het parkeren is toegelaten;
 het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met
een handicap;
 het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden E9a;
 de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId;
 de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa.
Artikel 8:
Op de Stationsstraat ter hoogte van:
 huisnummer 47;
 huisnummer 49;
geldt:
 het parkeren is toegelaten;
 het parkeren is voorbehouden voor volgende categorie van voertuigen: politie;
 het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden E9a;
 de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId;
 de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa.
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Artikel 9:
Op de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 49 tot aan het Stationsplein geldt:
 het parkeren is toegelaten;
 de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden;
 het gebruik van de schijf is voorgeschreven "van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 18u00
uitgezonderd wettelijke feestdagen max. 2u00";
 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 10:
Op de Stationsstraat ter hoogte van:
 huisnummer 15a;
 huisnummer 21;
 huisnummer 22;
geldt:
 het parkeren is toegelaten;
 de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden;
 het gebruik van de schijf is voorgeschreven "max. 30 min.";
 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 11:
Op de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 64 geldt:
 het parkeren is toegelaten;
 de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden;
 het gebruik van de schijf is voorgeschreven "max. 30 min.".
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden E9a;
 de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIb.
Artikel 12:
Op de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 64; geldt:
 het parkeren is toegelaten;
 de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden;
 het gebruik van de schijf is voorgeschreven "van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 18u00
uitgezonderd wettelijke feestdagen max. 2u00";
 de parkeerreglementering geldt over een afstand van 5 m.
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Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden E9a;
 de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIb;
 de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc.
Artikel 13:
Op de Stationsstraat ter hoogte van de parkeerplaatsen naast de spoorweg geldt:
 het parkeren is toegelaten;
 de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden;
 het gebruik van de schijf is voorgeschreven "van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 18u00
uitgezonderd wettelijke feestdagen max. 2u00".
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden E9a;
 de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIb.
Artikel 14:
Op de Stationsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Wilgenlaan geldt:
 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 15:
Op de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 22 geldt:
 bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op de markeringen.
Dit wordt gesignaleerd door:
 wegmarkeringen overeenkomstig art.77.4 van de wegcode.
Artikel 16:
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Alle bestaande aanvullende reglementen op het wegverkeer van de Stationsstraat worden
opgeheven.
Artikel 17:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor
de Verkeersveiligheid.
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9. Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Goedkeuring van de agendapunten en
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de
Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering op 26 mei 2021.
Aanleiding, feiten en context





De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende
vereniging Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
De gemeente werd per aangetekend schrijven d.d. 22 maart 2021 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging die op 26 mei 2021 wordt gehouden met als agenda:
1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad en Bestuur en het
verslag van de Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de
Commissaris.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
Gelet op het feit dat de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering statutair en
decretaal tijdig bijeengeroepen moet worden om rekening houdend met de meeste actuele
kennis over de coronasituatie en de daarmee gepaard gaande regels van de overheid, ziet
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging zich verplicht om deze vergadering op digitale wijze
te organiseren.

Relevante documenten





Het aangetekend schrijven d.d. 22 maart 2021 van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging
Jaarverslag boekjaar 2020 bevattende het verslag van de raad van bestuur, het verslag
van de commissaris en de jaarrekening 2020 (agendapunten 1 en 2)
Toelichting bij agendapunt 3 en 4
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019 houdende aanduiding van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de
algemene vergaderingen van Fluvius voor de ganse legislatuur.

Juridisch kader


Het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017,
waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

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)
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Besluit:
Artikel 1: De Gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius d.d. 26 mei 2021
met als agendapunten:
1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad en Bestuur en het
verslag van de Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de
Commissaris.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de digitale Algemene
Vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 26 mei 2021 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt opgedragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer om kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Fluvius, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend
op het e-mailadres "vennootschapssecretariaat@fluvius.be".

10. EFIN BV - Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente voor de Algemene Vergadering op 1 juni 2021.
Aanleiding, feiten en context


De Algemene Vergadering van EFIN BV gaat door op 1 juni 2021 via TEAMS met volgende
agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020
2. Verslag van de commissaris over zijn werkzaamheden in het boekjaar 2020
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 - Goedkeuring van
de winstverdeling
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris
5. Ontslag en benoeming bestuurders
6. Benoeming commissaris
7. Rondvraag

Relevante documenten





Het schrijven d.d. 25 maart 2021, met kenmerk Efin0624, van EFIN BV met vermelding van
de agenda.
Het verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van EFIN BV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen
De jaarrekening 2020
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De gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019 houdende aanduiding van Marc
Vulsteke en Jan Stoens respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van EFIN NV voor de
ganse legislatuur.

Juridisch kader



Het decreet d.d. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd
tot op heden.
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, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier), 5 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark
Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
Besluit:
Artikel 1: De Gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de
Algemene Vergadering van EFIN BV via TEAMS d.d. 1 juni 2021 waarbij een beslissing moet
genomen worden:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020
2. Verslag van de commissaris over zijn werkzaamheden in het boekjaar 2020
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 - Goedkeuring van de
winstverdeling
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris
5. Ontslag en benoeming bestuurders
6. Benoeming commissaris
7. Rondvraag
Artikel 2: De in zitting van 25 februari 2019 aangeduide vertegenwoordigers 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. 2
juni 2020 van EFIN BV waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren.
Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan EFIN BV, Noordlaan 9 te 8820 Torhout.

11. Gaselwest - Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering tevens
jaarvergadering op 28 juni 2021
Aanleiding, feiten en context


De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest.
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De gemeente werd per aangetekend schrijven d.d. 26 maart 2021 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 28 juni
2021 plaats heeft te Waregem, met volgende agenda:
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december
2020 (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 Gaselwest met betrekking tot het
boekjaar 2020.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen: actualisering van het register van de deelnemers kennisneming definitieve ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze definitieve creatie aandelen Apt n.v.a. kapitaalverhoging Publi-T.
Heden worden we geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het bijgevolg niet
vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.
Gezien de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronvarius COVID-19 (en
de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact
hiervan op onderhavige bijeenkomst kan desgevallend overgegaan worden tot het houden
van een digitale algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

Relevante documenten





Brief d.d. 26 maart 2021, met kenmerk GLW AV 2021, van Gaselwest met vermelding van
de agenda.
Activiteitenverslag 2020
Financieel verslag 2020
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019 houdende aanduiding van een
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de
(buitengewone) algemene vergaderingen van Gaselwest voor de ganse legislatuur.

Juridisch kader


Artikel 432, alinea van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaal voor elke
algemene vergadering.

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)
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Besluit:
Artikel 1: De Gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 28 juni
2021:
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december
2020 (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 Gaselwest met betrekking tot het
boekjaar 2020.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen: actualisering van het register van de deelnemers kennisneming definitieve ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze definitieve creatie aandelen Apt n.v.a. kapitaalverhoging Publi-T.
Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale)
algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op
28 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie),
uitsluitend op het e-mailadres "vennootschapssecretariaat@fluvius.be".

12. Fluvius West - Goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering tevens
jaarvergadering op 21 juni 2021.
Aanleiding, feiten en context



De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende
vereniging Fluvius West.
De gemeente werd per aangetekend schrijven d.d. 29 maart 2021 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius West die op 21
juni 2021 plaatsheeft te Diksmuide met volgende agenda:
o Kennisneming verslagen van Fluvius West van de raad van bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2020.
o Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius West afgesloten op 31 december
2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten
en waarderingsregels).
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Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6: 114 en volgend WVV.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Fluvius West met betrekking tot het
boekjaar 2020.
o Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten - aanvaarding intrekking beheersoverdracht Kortemark voor
de nevenactiviteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en
steunen) en diensten als onderdeel van 'licht als dienstverlening'.
o Statutaire benoemingen.
o Statutaire mededelingen.
Gelet op het feit dat we geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen
plaatsvinden.
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en
de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact
hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle
voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het
houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.
o
o





Relevante documenten





Het aangetekend schrijven d.d. 29 maart 2021 van Fluvius West
Activiteitenverslag 2020
Financieel verslag 2020
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019 houdende aanduiding van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de
algemene vergaderingen van Fluvius voor de ganse legislatuur.

Juridisch kader


Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering.

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:
Artikel 1: De Gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West d.d. 21 juni
2021:
o Kennisneming verslagen van Fluvius West van de raad van bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2020.
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o

o
o

o

o
o

Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius West afgesloten op 31 december
2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten
en waarderingsregels).
Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6: 114 en volgend WVV.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Fluvius West met betrekking tot het
boekjaar 2020.
Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten - aanvaarding intrekking beheersoverdracht Kortemark voor
de nevenactiviteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en
steunen) en diensten als onderdeel van 'licht als dienstverlening'.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale)
algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West
op 21 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Fluvius West, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie),
uitsluitend op het e-mailadres "vennootschapssecretariaat@fluvius.be".

13. Mededeling van de verslagen en einddocumenten van volgende raden en
overlegstructuren: cultuurraad.
Relevante documenten


Verslag van de cultuurraad dd. 23 februari 2021.

Besluit:
Er wordt mededeling gegeven van het verslag van de cultuurraad dd. 23 februari 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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