ONTWERPNOTULEN ZONDER BESLOTEN ZITTING
GEMEENTERAAD
22 FEBRUARI 2018
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

OPENBARE ZITTING
1.

Gemeenteraad - verslag van de zitting van 25 januari 2018 - goedkeuring

Aanleiding en context
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het verslag van de vorige zitting goed te keuren.
Motivering
Elk gemeenteraadslid heeft het recht opmerkingen te maken over de redactie van de notulen
van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden
aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering,
worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de
voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris.
Juridische gronden
•
•

Algemene basisbevoegdheid: Art. 33 Gemeentedecreet
Andere: Art. 180 en 181 Gemeentedecreet

Adviezen
Er zijn geen adviezen nodig.
Financiën
De beslissing heeft geen financiële gevolgen.
BESLUIT
Eenparig goedgekeurd
Artikel 1
De gemeenteraad besluit het verslag van de zitting van 25 januari 2018 goed te keuren.

2.

Belgiek - ruil van grond - goedkeuring

Aanleiding en context
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ruil van de percelen grond
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•

2b (1.396,70 m2 openbaar domein te nemen uit Deerlijk, 1ste afdeling sectie B, zonder
nummer), eigendom van gemeente Deerlijk, en
• 1b (2.051,5 m² privaat domein te nemen uit Deerlijk 1ste afdeling sectie B, nrs. 849/A3
849/H2 849/H3 849/Z2, thans 849/M3), en
3a (50,60 m² privaat domein te nemen uit Deerlijk, 1ste afdeling sectie B, nummer 846/L
en 848/Y3),
beiden eigendom van bvba TRAWEVAN, met maatschappelijke zetel te 7760 Celles
(Escanaffles), Rue Provinciale 270, BTW BE0464.938.420, RPR Bergen en Charleroi,
afdeling Doornik,
zoals aangeduid op het plan opgemaakt door de landmeter-expert Karl Debaillie op 2
februari 2018, goed te keuren.
Motivering
Naar aanleiding van het project 'herinrichting kruispunt Belgiek' zijn de te verwerven gronden
door de gemeente:
• Nieuw tracé Breestraat
◦ via ruil
• Verbinding Oude Vichtestraat - Olekenbosstraat
◦ aan te kopen
Het is de ruil naar aanleiding van het nieuw tracé Breestraat die nu voorligt aan de
gemeenteraad.
In zitting van 8 juni 2016 gaf het college van burgemeester en schepenen aan de dienst
Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid de opdracht om de procedure voor het
verwerven van de gronden op te starten en om in te staan voor de onderhandelingen en het
verlijden van de akte.
Op 12 december 2016 bevestigde de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid
dat de venale waarde van de loten, zoals afgebeeld op het plan opgemaakt door de
landmeter-expert Karl Debaillie op 27 mei 2015, namelijk
• 2b (Deerlijk, 1ste afdeling sectie B, deels zonder nummer, deels 848K3, 1411,8 m2
openbaar domein) en
• 1b (Deerlijk 1ste afdeling sectie B, delen van nrs. 849A3 849H2 849Z2 851K 849W2,
2.051,6 m² privaat domein, eigendom van bvba TRAWEVAN, met maatschappelijke zetel
te 7760 Celles (Escanaffles), Rue Provinciale 270, BTW BE0464.938.420, RPR Bergen
en Charleroi, afdeling Doornik)
telkens geraamd wordt op DRIEHONDERDZEVENENZESTIGDUIZEND EURO (367.000,00
euro), zodat de loten kosteloos kunnen geruild worden.
Gezien daarna overeen werd gekomen dat de gemeente Deerlijk de kapel, die zich op heden
op gemeentelijke grond bevindt, blijft behouden werd het reeds opgestelde metingsplan
aangepast (versie van 2 februari 2017).
Het gedeelte van de eigendom van de bvba TRAWEVAN rondom de kapel wordt bezwaard
met een eeuwigdurende en onvergelde erfdienstbaarheid van toegang teneinde de
gemeente Deerlijk of haar aangestelden toe te laten de kapel te onderhouden en te
herstellen, dit zonder schade of last te bezorgen aan de eigenaar van de omliggende
gronden.
De ruil van voornoemde goederen gebeurt om reden van openbaar nut, in het bijzonder om
het kruispunt Belgiek her in te richten met als doel:
• de congestie op het kruispunt Belgiek te beperken;
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•
•

de ontsluiting van het bedrijventerrein Deerlijk-Waregem te vergemakkelijken en te
versnellen;
de verkeersleefbaarheid en -veiligheid op de Belgiek te verbeteren.

Een ontwerp van akte werd opgemaakt door notariaat Saey & Taelman & Degandt, gelegen
Harpstraat 17 te 8540 Deerlijk, en ligt voor aan de gemeenteraad. Het ontwerp van akte
wordt ne varietur aan huidige beslissing gehecht.
Er wordt voorgesteld dat de gemeente de notariskosten ten laste neemt gezien bvba
TRAWEVAN reeds verschillende andere kosten ten laste nam tijdens dit dossier.
Juridische gronden
•

Algemene basisbevoegdheid: Art. 43, § 2, 12° Gemeentedecreet

Financiën
Raming of bedrag
Actie
Jaarbudgetrekening
Visum

4.391,50 euro incl. btw notariskosten
Gelijkblijvend beleid
GBB-CBS/0190-00/61320100
Niet vereist
BESLUIT
De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:

Artikel 1
De gemeenteraad besluit de ruil van de percelen grond
• 2b (1.396,70 m2 openbaar domein te nemen uit Deerlijk, 1ste afdeling sectie B, zonder
nummer), eigendom van gemeente Deerlijk, en
• 1b (2.051,5 m² privaat domein te nemen uit Deerlijk 1ste afdeling sectie B, nrs. 849/A3
849/H2 849/H3 849/Z2, thans 849/M3), en
3a (50,60 m² privaat domein te nemen uit Deerlijk, 1ste afdeling sectie B, nummer 846/L
en 848/Y3),
beiden eigendom van bvba TRAWEVAN, met maatschappelijke zetel te 7760 Celles
(Escanaffles), Rue Provinciale 270, BTW BE0464.938.420, RPR Bergen en Charleroi,
afdeling Doornik,
zoals aangeduid op het plan opgemaakt door de landmeter-expert Karl Debaillie op 2
februari 2018, goed te keuren.
Artikel 2
De ruil van de in artikel 1 omschreven goederen gebeurt:
• om reden van openbaar nut, meer in het bijzonder om het kruispunt Belgiek her in te
richten met als doel:
◦ de congestie op het kruispunt Belgiek te beperken;
◦ de ontsluiting van het bedrijventerrein Deerlijk-Waregem te vergemakkelijken en te
versnellen;
◦ de verkeersleefbaarheid en -veiligheid op de Belgiek te verbeteren;
• om niet;
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•

3.

onder de voorwaarden zoals opgesomd in het ontwerp van akte tot aankoop dat ne
varietur aan huidige beslissing wordt gehecht.

Kruisputstraat - onderhandse verkoop van perceel grond - goedkeuring

Aanleiding en context
De gemeenteraad wordt gevraagd de onderhandse verkoop van het perceel grond gelegen
te Nieuwmolenhoek (Kruisputstraat), deel van het openbaar domein gelegen tussen de
kadastrale percelen B 132 F, B 118 L en B 118 K met een oppervlakte van drieëntachtig
centiare (83 ca), grond dienstig als zone riolering, goed te keuren, onder de voorwaarde van
het vestigen van een recht van ondergrondse doorgang in functie van het nazicht, het
onderhoud, het aanpassen, het verbeteren en het vernieuwen van de riool, bijhorigheden en
andere nutsleidingen, alsook het verrichten van alle handelingen en werken nodig voor de
controle en goede werking ervan.
Motivering
In zitting van 27 april 2017 keurde de gemeenteraad de openbare verkoop goed van het
perceel gemeentegrond gelegen te Nieuwmolenhoek (Kruisputstraat), deel van het openbaar
domein gelegen tussen de kadastrale percelen B 132 F, B 118 L en B 118 K met een
oppervlakte van drieëntachtig centiare (83 ca), grond dienstig als zone riolering, onder de
voorwaarde van het vestigen van een recht van ondergrondse doorgang in functie van het
nazicht, het onderhoud, het aanpassen, het verbeteren en het vernieuwen van de riool,
bijhorigheden en andere nutsleidingen, alsook het verrichten van alle handelingen en werken
nodig voor de controle en goede werking ervan.
Notariaat Saey & Taelman werd aangesteld om een ontwerp van akte op te stellen.
Het notariaat adviseerde om het perceel echter niet openbaar, maar onderhands te
verkopen, mits beperkte publiciteit te voeren, vanuit volgende overwegingen:
•

Openbare verkoop
◦ Publiciteitskosten: 2.400 euro + btw.
◦ De koper betaalt 29 % op het geboden bedrag. Met dit percentage worden de
aktekosten + voormelde publicatiekosten betaald. Indien dit niet voldoende is, dient
de verkoper (de gemeente) het saldo van de publiciteitskosten te betalen. Bovendien,
indien de openbare verkoop niet zou doorgaan (wegens gebrek aan een
(aanvaardbaar) bod), dan zijn alle kosten van openbare verkoop lastens de verkoper.
◦ Vanuit praktisch oogpunt zou een openbare verkoop moeilijk kunnen worden voor de
uiteindelijke kopers. Het notariaat vernam dat er zich mogelijks 2 kopers zullen
aanbieden die elk een deel van het lot willen kopen. Dus niet in onverdeeldheid, maar
elk een uitgemeten deel. Dit betekent dat bij een openbare verkoop ofwel de
gemeente een uitmeting zal moeten doen en mogelijks gesplitst gaan verkopen,
ofwel de koper alleen moet kopen om naderhand door te verkopen voor de eventuele
tweede koper, met bijkomende aktekosten tot gevolg en eventueel verdeelrecht. Bij
een verkoop uit de hand daarentegen kan de koper reeds een meting voorzien en op
die manier samen een gesplitst bod uitbrengen en onmiddellijk het respectievelijke
deel aankopen.
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◦

•

•

De vraag stelt zich ook of een koper bereid zou zijn om 29 % aan kosten te betalen in
een openbare verkoop waarbij hij reeds 75 euro / m² (cf. schattingsverslag) als prijs
moet betalen.

Verkoop uit de hand met beperkte publiciteit
◦ Publiciteitskosten: ongeveer 400 euro + btw.
◦ De voorgestelde (beperkte) publiciteit zou hier zijn:
▪ publicatie Streekkrant Kortrijk (eenmalig) + 1 week website Immo-Vlan
▪ website van het notariaat (4 weken)
▪ affiches op het kantoor van het notariaat
▪ affiches op het gemeentehuis
Op die manier wordt de mogelijkheid ook aan andere burgers, dan de reeds
geïnteresseerden, geboden en kunnen we spreken van een gelijke behandeling, net
zoals bij een openbare verkoop.
De koper betaalt de gebruikelijke aktekosten waaronder 10 % registratierechten. Er zijn
geen kosten voor de verkoper (de gemeente) behoudens de kosten van leveringsplicht
(stedenbouw, bodemattest, kadastrale legger).

De verkoop van het stuk grond werd geschat op 6.150,00 euro.
Het perceel grond is voor de gemeente enkel dienstig wat betreft de riolering. De gemeente
heeft er baat bij dit stuk te verkopen, mits zij het recht van ondergrondse doorgang behoudt
in functie van het nazicht, het onderhoud, het aanpassen, het verbeteren en het vernieuwen
van de riool, bijhorigheden en andere nutsleidingen, alsook het verrichten van alle
handelingen en werken nodig voor de controle en goede werking ervan.
Om reden van algemeen belang wordt voorgesteld het perceel grond onderhands te
verkopen met beperkte publiciteit. Een openbare verkoop zal namelijk mogelijks een lagere
opbrengst hebben dan een onderhandse verkoop met beperkte publiciteit. Door de beperkte
publiciteit wordt wel de gelijke behandeling behouden.
Juridische gronden
•

Algemene basisbevoegdheid: Art. 43, § 2, 12° Gemeentedecreet

Financiën
De beslissing heeft financiële gevolgen.
Raming of bedrag

6.150,00 euro inkomst

en
Raming of bedrag

400,00 euro excl. btw of 484,00 euro incl.
btw uitgave
Gelijkblijvend beleid
GBB-CBS/0190-00/61330200
Niet vereist

Actie
Jaarbudgetrekening
Visum

BESLUIT
De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:
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Artikel 1
De gemeenteraad besluit de onderhandse verkoop met beperkte publiciteit goed te keuren
van het perceel gemeentegrond gelegen te Nieuwmolenhoek (Kruisputstraat), deel van het
openbaar domein gelegen tussen de kadastrale percelen B 132 F, B 118 L en B 118 K met
een oppervlakte van drieëntachtig centiare (83 ca), grond dienstig als zone riolering, onder
de voorwaarde van het vestigen van een recht van ondergrondse doorgang in functie van het
nazicht, het onderhoud, het aanpassen, het verbeteren en het vernieuwen van de riool,
bijhorigheden en andere nutsleidingen, alsook het verrichten van alle handelingen en werken
nodig voor de controle en goede werking ervan.
Artikel 2
Volgende publiciteit zal gevoerd worden:
▪
▪
▪
▪
▪

publicatie Streekkrant Kortrijk (eenmalig) + 1 week website Immo-Vlan
website van het notariaat (4 weken)
affiches op het kantoor van het notariaat
affiches op het gemeentehuis
website van de gemeente

Artikel 3
Notariaat Saey & Taelman & Degandt wordt aangesteld om een ontwerp van akte op te
stellen en de publiciteit te voeren zoals omschreven in artikel 2.

Artikel 4
De gemeenteraadsbeslissing van 27 april 2017 wordt ingetrokken.

4.

Onbeheerde voorwerpen - beheer door politiezone en eigendomsoverdracht goedkeuring

Aanleiding en context
De gemeenteraad wordt gevraagd afstand te doen van het eigendomsrecht van buiten
particuliere eigendommen gevonden voorwerpen ten voordele van de politiezone Gavers
mits er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.
Motivering
Uitzonderlijk worden er bij de politiezone Gavers voorwerpen binnengebracht met nog enige
waarde (bv. een armband, een horloge,... ) waarvan de eigenaar niet kan geïdentificeerd
worden en die niet aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd kunnen worden.
Het aantreffen van deze voorwerpen kan eventueel nog verspreid worden via sociale media
maar na zes maanden (na drie maanden voor fietsen) worden deze goederen uiteindelijk
eigendom van de gemeente of stad waar het voorwerp gevonden werd.
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Voorwerpen zonder enige waarde worden sowieso na de wettelijke termijn of onmiddellijk (bij
bederfelijke voorwerpen) vernietigd.
Het politiecollege besliste op 21 augustus 2017 aan de gemeenteraden van Harelbeke en
Deerlijk voor te stellen om afstand te doen van het eigendomsrecht van buiten particuliere
eigendommen gevonden voorwerpen ten voordele van de politiezone zodra dit door de
gemeenten verkregen is mits:
1) de zone de verplichtingen uit de "wet van 30 december 1975 betreffende de
goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg
geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting" (zoals de bewaring, de aanleg
van een register en de opsporing van de eventuele eigenaars) naleeft namens de
gemeente;
2) de zone de inkomsten uit deze gelden en goederen als inkomst opneemt in de
begroting en de rekening;
3) de zone omtrent het verloop hiervan rapporteert bij de voorlegging van het ontwerp
van begroting en rekening.
Dergelijke afstand is te verantwoorden omdat
4) het in de regel gaat om goederen en sommen van geringe waarde;
5) de inkomst - via een gedaalde toelage - toekomt aan de participerende gemeenten
overeenkomstig de verdeelsleutel en
6) het een efficiënt systeem is.
Om ook nog ondersteuning te kunnen bieden aan punctuele situaties of humanitaire/culturele
projecten vanuit de gemeente is ook nog volgende voorwaarde verantwoord:
7) de zone moet zich verbinden om, op verzoek van het college van burgemeester en
schepenen, fietsen waarvan de gemeente eigenaar is geworden en die kosteloos
eigendom geworden zijn van de zone, ter beschikking te stellen of over te dragen:
•

aan een door het college van burgemeester en schepenen aan te duiden humanitair of
cultureel project, zowel in binnenland als in buitenland. Het college bepaalt daarbij
autonoom wat een humanitair of cultureel project is;

•

aan personen - inwoners van de gemeente - waarvan de behoeftigheid of nood aan
materiële ondersteuning door het college wordt vastgesteld. De behoeftigheid of de nood
aan de materiële ondersteuning kan worden aangetoond op gelijk welke wijze. De
behoeftigheid of de nood aan materiële ondersteuning wordt beoordeeld door het
college.

Deze beslissing betreft geen goederen op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van
vonnissen tot uitzetting. Dit blijft dus buiten de scope van deze beslissing.
De gemeenteraad is bevoegd aangezien deze beslissing ook reglementaire bepalingen
bevat.
Juridische gronden
•
•

Algemene basisbevoegdheid: Art. 43, § 2, 2° Gemeentedecreet
Andere:
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◦

Wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere
eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van
vonnissen tot uitzetting

Financiën
De beslissing heeft geen financiële gevolgen.
BESLUIT
De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad besluit afstand te doen van het eigendomsrecht van buiten particuliere
eigendommen gevonden voorwerpen (dus niet betreffende de goederen op de openbare
weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting) ten voordele van de politiezone
Gavers zodra dit eigendomsrecht door de gemeente is verkregen en mits aanvaarding door
de zone van de hierna vermelde voorwaarden:
1) de politiezone zal de verplichtingen uit de wet van 30 december 1975 betreffende de
goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg
geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (zoals de bewaring, de aanleg
van een register en de opsporing van de eventuele eigenaars) betreffende deze
goederen namens de gemeente naleven;
2) de politiezone zal de inkomsten uit deze gelden en goederen als inkomst opnemen in
de begroting en de rekening;
3) omtrent het verloop zal de politiezone rapporteren bij de voorlegging van het ontwerp
van begroting en rekening;
4) de politiezone verbindt er zich toe om, op verzoek van het college van burgemeester
en schepenen, fietsen waarvan de gemeente eigenaar is geworden en die kosteloos
eigendom geworden zijn van de zone, ter beschikking te stellen of over te dragen:
•

aan een door het college van burgemeester en schepenen aan te duiden humanitair of
cultureel project, zowel in binnenland als buitenland. Het college bepaalt daarbij
autonoom wat een humanitair of cultureel project is;

•

aan personen - inwoners van de gemeente - waarvan de behoeftigheid of nood aan
materiële ondersteuning door het college wordt vastgesteld. De behoeftigheid of de nood
aan de materiële ondersteuning kan worden aangetoond op gelijk welke wijze. De
behoeftigheid of de nood aan materiële ondersteuning wordt beoordeeld door het
college.

Artikel 2
De beslissing zal voor aanvaarding worden overgemaakt aan de politiezone Gavers.
Mocht de politiezone deze beslissing niet aanvaarden, dan kan het college beslissen zoals
hiervoor sub 4) is aangegeven ingevolge zijn bevoegdheid tot het stellen van daden van
beschikking over roerende goederen eigendom van de gemeente (art. 57, § 3, 8°, a.
Gemeentedecreet).
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5.

Samenwerkingsreglement podiumactiviteiten - aanpassing - goedkeuring

Aanleiding en context
Het samenwerkingsreglement voor podiumactiviteiten werd geëvalueerd door de werkgroep
eigen programmatie. Enkele wijzigingen werden voorgesteld en kregen een positief advies
van de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum. De gemeenteraad wordt gevraagd
deze wijzigingen goed te keuren.
Motivering
Het samenwerkingsreglement voor podiumactiviteiten, in kader van de eigen
cultuurprogrammatie, werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 28 mei 2015.
Volgens artikel 9 dient het reglement jaarlijks geëvalueerd te worden door de werkgroep
eigen programmatie.
Het reglement bestaat uit twee delen:
•
•

Deel A vertrekt vanuit de seizoensbrochure van de werkgroep eigen programmatie. Een
lokale vereniging werkt mee met een geprogrammeerde voorstelling door de werkgroep.
Deel B vertrekt vanuit een voorstel tot programmering van een lokale vereniging in
samenwerking met de werkgroep eigen programmatie. Als er een samenwerking tot
stand komt, wordt deze schriftelijk vastgelegd.

In Deel B ‘een vereniging stapt met een voorstel naar werkgroep eigen programmatie’:
Artikel 18 van het huidige reglement stelt dat een vereniging die een
samenwerkingsovereenkomst aangaat, 75 % van de uitkoopsom (gage en reiskosten),
inclusief btw naar het gemeenschapscentrum Deerlijk stort. Wanneer na de voorstelling blijkt
dat zij meer dan 75 % van het totale aantal tickets verkocht hebben, dienen zij dat effectieve
percentage van de totale uitkoopsom te storten naar het gemeenschapscentrum Deerlijk. De
opbrengst van alle tickets die de meewerkende vereniging verkocht heeft, mag de vereniging
dan effectief behouden.
Chronologisch gezien betaalt de gemeente eerst de uitkoopsom, waarna de vereniging
terugbetaalt aan de gemeente op basis van het percentage tickets dat door hen werd
verkocht. Volgens de voorgestelde wijziging zal het echter de vereniging zijn die de
uitkoopsom betaalt, waarna de gemeente terugbetaalt aan de vereniging op basis van het
percentage tickets dat door hen werd verkocht.
Volgens deze manier van werken wordt de uitkoopsom (gage en reiskosten) dus
voorgeschoten door de gemeente. Aangezien minstens 75 % van de uitkoopsom echter
teruggestort wordt na de voorstelling, kan de werkgroep eigen programmatie met dat budget
geen andere voorstellingen meer programmeren. Dit beperkt dus de mogelijkheden van de
werkgroep eigen programmatie om af en toe een extra voorstelling of een grotere artiest te
programmeren.
Gezien de samenwerking tussen de werkgroep en verenigingen cultuurstimulerend is voor
beide partijen, is het wenselijk om deze samenwerking te behouden. Het zou echter wel
positief zijn voor de werkgroep eigen programmatie als zij wat meer financiële ruimte zouden
9

hebben om op die manier een kwalitatief en kwantitatief hoogstaand aanbod uit te werken
om aan te bieden aan de Deerlijkse burger.
Na bovenstaande evaluatie door de werkgroep eigen programmatie en positief advies van de
raad van bestuur van het gemeenschapscentrum wordt onderstaand voorstel tot wijziging
van het reglement voorgelegd.
Ook met de toneelvereniging Die Ghesellen, die als enige van deel B van het reglement
gebruik maakt, werden de voorgestelde wijzigingen afgetoetst. Zij stemden eveneens in met
de voorgestelde wijzigingen.
Voorstel tot wijziging
In het huidige reglement (Deel B) betaalt de gemeente de uitkoopsom, waarna minstens 75
% van de uitkoopsom wordt terugbetaald na de voorstelling. Het zou echter wenselijk zijn om
die manier van werken om te keren.
Volgende wijziging van artikel 18 wordt voorgesteld:
De vereniging die een samenwerkingsovereenkomst ondertekent, betaalt de volledige
uitkoopsom (gage, reiskosten en auteursrechten) inclusief btw aan de artiest. Op basis van
het percentage van de tickets dat door de cultuurdienst werd verkocht, wordt datzelfde
percentage van de volledige uitkoopsom teruggestort aan de vereniging, met een maximum
van 25 % van de uitkoopsom.
Daardoor blijft het uiteindelijke nettoresultaat behouden, waardoor de vereniging financieel
evenveel bijdraagt aan de voorstelling als voordien, maar krijgt de werkgroep eigen
programmatie iets meer financiële ruimte voor de invulling van het cultuuraanbod. Op die
manier kunnen ook lokale Deerlijkse artiesten meer in de kijker gezet worden door
bijvoorbeeld toonmomenten binnen het cultuurseizoen, kunnen af en toe grotere namen
geprogrammeerd worden zodat het Deerlijkse publiek hiervoor niet naar de grotere
cultuurcentra in naburige steden moet en kunnen ook meer verenigingen gebruik maken van
deel A van het samenwerkingsreglement.
Daarnaast levert dit ook een administratieve winst op, aangezien de boeking en organisatie
volgens de nieuwe manier van werken meer bij de vereniging komt te liggen. Zo komt er
opnieuw echt een samenwerking in het reglement, breder dan een louter financiële
samenwerking.
Als gevolg van deze voorgestelde wijziging dient er een nieuw artikel 18 bis ingevoegd te
worden, dat luidt als volgt:
Voor de financiële afrekening wordt het contract en betaalbewijs van de uitkoopsom (gage,
reiskosten en auteursrechten) opgestuurd naar het secretariaat van het
gemeenschapscentrum (Hoogstraat 122, 8540 Deerlijk), ten laatste twee maanden na de
voorstelling.
In artikel 21 wordt ‘af te rekenen’ vervangen door ‘mee te delen’.
Enkele taken van de werkgroep eigen programmatie en de cultuurdienst (artikel 22) worden
overgedragen naar de meewerkende vereniging (artikel 23):
• het vastleggen van de contracten;
• het betalen van de honoraria van het gezelschap of de artiest;
• het betalen van de reiskosten van het gezelschap of de artiest;
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•

het betalen van Sabam en billijke vergoeding.

Uit overleg met de financieel beheerder bleek dat deze vooropgestelde werkwijze mogelijk is.
Een andere oplossing zou zijn om meer budget te voorzien voor de eigen programmatie.
Deze laatste optie wordt niet gevolgd aangezien er ook voor de gemeentedienst een
administratieve winst is, aangezien de vereniging de boeking/organisatie in de toekomst
meer op zich kan nemen.

Juridische gronden
•
•

Algemene basisbevoegdheid: Art. 43, § 2, 2° Gemeentedecreet
Andere: beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 januari 2018

Financiën
De beslissing heeft geen financiële gevolgen aangezien dit past binnen de contouren van het
vooropgestelde budget voor de uitbouw van een eigen cultuurprogrammatie.
BESLUIT
De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad heft het samenwerkingsreglement voor podiumactiviteiten, goedgekeurd
in de gemeenteraadszitting van 28 mei 2015 op, vanaf heden.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt onderstaand reglement, dat ingaat vanaf heden en eindigt op 31
december 2019, goed.
REGLEMENT SAMENWERKING PODIUMACTIVITEITEN
Algemene afspraken
Art. 1. - Binnen de culturele infrastructuur kunnen er podiumactiviteiten georganiseerd
worden i.s.m. het lokaal verenigingsleven. De raad van bestuur van het
gemeenschapscentrum Deerlijk heeft hiervoor de bevoegdheid toevertrouwd aan de
werkgroep eigen programmatie.
Art. 2. - Een samenwerking kan enkel door een Deerlijkse vereniging, club of organisatie met
draagvlak in Deerlijk aangegaan worden. De organisatie van de podiumactiviteit gebeurt
vanuit Deerlijk. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden voor aanvragen van buiten de
gemeente Deerlijk omwille van liefdadigheid of humanitaire redenen. In dit geval maakt de
raad van bestuur een advies over aan het college van burgemeester en schepenen dat een
definitieve beslissing ter zake neemt.
Dit reglement geldt niet voor individuen en particulieren.
Art. 3. - Dit reglement werd opgedeeld in twee delen. Deel A vertrekt vanuit de
seizoensbrochure van de werkgroep eigen programmatie. Een lokale vereniging werkt mee
met een voorstelling die aangeboden wordt in de programmatie van werkgroep eigen
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programmatie. Deel B vertrekt vanuit een voorstel tot programmatie waarmee een lokale
vereniging naar de werkgroep eigen programmatie stapt.
Art. 4. - De activiteiten, georganiseerd door de werkgroep eigen programmatie zijn verzekerd
voor de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen voor het eigen personeel
(arbeidsongeval) en voor de eigen vrijwilligers, maar niet voor de leden en/of de vrijwilligers
van de meewerkende vereniging.
Het is aangewezen dat de meewerkende vereniging zich verzekert voor haar burgerlijke
aansprakelijkheid en voor de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van
haar leden en haar vrijwilligers, of nagaat hoe dit door de koepelorganisatie van de
vereniging is georganiseerd. Voor een koepelvereniging of een vzw is een BA voor de
vrijwilligers waarop zij beroep doen, wettelijk verplicht, voor een feitelijke vereniging zonder
personeel en zonder koepelorganisatie is dit niet verplicht, doch aan te raden.
Art. 5. - De werkgroep eigen programmatie en de meewerkende vereniging leggen de
samenwerking in een schriftelijke overeenkomst vast. Concreet tekenen ze samen elk blad
van dit reglement.
De ondertekenaars zijn:
• voor de werkgroep eigen programmatie: de voorzitter van de raad van bestuur van het
gemeenschapscentrum en de cultuurfunctionaris;
• voor de meewerkende vereniging: de voorzitter en de secretaris van de vereniging of bij
ontbreken hiervan twee representatieve verantwoordelijken.
Art. 6. - Voor iedere samenwerkingsovereenkomst wordt het financiële verslag opgemaakt
door het secretariaat van het gemeenschapscentrum Deerlijk en de lokale vereniging. Dit
verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
De verrekening gebeurt daarna door het secretariaat van het gemeenschapscentrum van de
gemeente Deerlijk.
Art. 7. - Aanvragen voor zowel deel A als deel B dienen schriftelijk en gemotiveerd te
gebeuren op het secretariaat van het gemeenschapscentrum Deerlijk.
Art. 8. - In het belang van en gezien het tijdsschema voor het drukken van de
seizoensbrochure, dienen aanvragen voor deel B de werkgroep eigen programmatie te
bereiken ten laatste op 30 april van het voorgaande seizoen.
Indien de aanvraag later wordt ingediend, kan de voorstelling wel plaats vinden, maar kan de
aankondiging in de seizoensbrochure niet gegarandeerd worden. Voor zowel deel A als deel
B zal op alle andere promotiematerialen de naam van de meewerkende vereniging wel
vermeld worden.
Art. 9. - Dit reglement wordt ieder jaar geëvalueerd door de werkgroep eigen programmatie.
DEEL A: verenigingen tekenen in op programma eigen programmatie
Art. 10. - Per seizoen beslist de werkgroep eigen programmatie welke voorstellingen in
aanmerking komen om in een lokaal samenwerkingsverband te organiseren. Deze
bevoegdheid ligt uitsluitend bij de werkgroep eigen programmatie.
Financiële afspraken
Art. 11. - De vereniging, die een samenwerkingsovereenkomst ondertekent, dient een pakket
tickets van de uitgekozen voorstelling te verkopen. Van alle zelf verkochte tickets krijgt de
vereniging 25 % van de gemiddelde verkoopprijs.
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Art. 12. - De vereniging kan bijkomend opteren om de bar open te houden. Een pakket van
35 tickets dient verkocht te worden om aanspraak te maken op het open houden van de bar.
De vereniging ontvangt 50 % van de opbrengst uit de drankverkoop. De andere 50 % gaat
naar het gemeenschapscentrum. Indien de vereniging het vooropgestelde pakket van 35
tickets niet verkoopt, kan ze geen aanspraak maken op het openhouden van de bar. Zij
behouden wel 25 % van de gemiddelde verkoopprijs op het aantal effectief verkochte tickets
door de vereniging.
Art. 13. - De mogelijkheid bestaat dat twee of meerdere verenigingen gaan samenwerken
rond dezelfde voorstelling. In dit geval wordt 50 % van opbrengst uit de drankverkoop
verdeeld onder de mee-organiserende verenigingen. De andere 50 % gaat naar het
gemeenschapscentrum.
Praktische afspraken
Art. 14. - De meewerkende vereniging houdt zich eraan de week voor de voorstelling zich
aan te dienen op het secretariaat van het gemeenschapscentrum Deerlijk om de ‘eigen
ticketverkoop’ af te rekenen. Zo is er voor het secretariaat een duidelijk zicht op het aantal
verkochte en niet-verkochte plaatsen. De tickets die de dag zelf nog verkocht worden, zijn
voor rekening van het gemeenschapscentrum Deerlijk.
Art. 15. - De werkgroep eigen programmatie en het personeel van de cultuurdienst nemen
ten laste:
• het vastleggen van de contracten;
• het betalen van de honoraria van het gezelschap of de artiest;
• het betalen van de reiskosten van het gezelschap of de artiest;
• de organisatie van de maaltijd voor het gezelschap of de artiest;
• het betalen van Sabam en billijke vergoeding;
• publicatie in het gemeentenieuws, de gemeentelijke website, UiT in regio Kortrijk en de
UiTdatabank van Cultuurnet;
• drukwerk: brochure, affiches, folders, inkomkaarten, uitnodigingen;
• het eventueel versturen van uitnodigingen, promotiemail;
• het versturen van affiches naar de omliggende culturele centra en geïnteresseerden;
• het opstellen en versturen van een perstekst naar de media;
• de technische ondersteuning (geluid en belichting) van de voorstelling;
• de huur van eventueel extra technische apparatuur;
• het ter beschikking stellen van didactisch en audiovisueel materieel;
• de eigen ticketverkoop aan de balie.
Art. 16. - De meewerkende vereniging zorgt voor:
• het ophangen van de affiches en het maken van publiciteit via andere kanalen dan
bovenstaande;
• personeel voor:
◦ opbouw en afbraak podium (indien nodig voor en na voorstelling);
◦ het verzorgen van de inkom (inkom en controle kaarten);
◦ uitbating bar en aanvullen van frigo’s;
◦ de eindverantwoordelijkheid en het afsluiten van de zaal;
◦ eventuele verzending van folders, uitnodigingen;
◦ bij subsidieerbare activiteiten door hogere overheden worden deze subsidies
aangevraagd door de vereniging, nadat het gemeenschapscentrum Deerlijk een
overeenkomst heeft geregeld met het gezelschap. De meewerkende vereniging dient
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de helft van de bekomen subsidie door te storten op rekening van het
gemeenschapscentrum Deerlijk.
DEEL B: een vereniging stapt met een voorstel naar werkgroep eigen programmatie
Art. 17. - De lokale vereniging wenst een voorstelling (muziek, humor of theater) te
organiseren in samenwerking met de werkgroep eigen programmatie. De werkgroep eigen
programmatie bespreekt met de leden van de werkgroep het voorstel en houdt zich het
recht voor de vraag tot samenwerking te weigeren indien dit niet past in de doelstellingen of
de programmatie van de werkgroep.
Financiële afspraken
Art. 18 - De vereniging die een samenwerkingsovereenkomst ondertekent, betaalt de
volledige uitkoopsom (gage, reiskosten, sabam en billijke vergoeding) inclusief btw aan de
artiest. Op basis van het percentage van de tickets dat door de cultuurdienst werd verkocht,
wordt datzelfde percentage van de volledige uitkoopsom teruggestort aan de vereniging, met
een maximum van 25 % van de uitkoopsom.
Art. 18bis - Voor de financiële afrekening wordt het contract en betaalbewijs opgestuurd naar
het secretariaat van het gemeenschapscentrum (Hoogstraat 122, 8540 Deerlijk), ten laatste
twee maanden na de voorstelling.
Art. 19. - De prijsbepaling van de tickets gebeurt in overleg met de vereniging en de
werkgroep eigen programmatie.
Art. 20. - De vereniging kan de bar alleen open houden. De opbrengsten uit de drankverkoop
zijn dan voor de vereniging. Indien zij dit wensen, kan geopteerd worden om de bar open te
houden samen met de werkgroep eigen programmatie en dan ontvangt de vereniging 50 %
van de opbrengst uit de drankverkoop. De andere 50 % gaat naar het
gemeenschapscentrum Deerlijk.
Praktische afspraken
Art. 21. - De meewerkende vereniging houdt zich eraan de week voor de voorstelling zich
aan te dienen op het secretariaat van het gemeenschapscentrum Deerlijk om de ‘eigen
ticketverkoop’ mee te delen. Zo is er voor het secretariaat een duidelijk zicht op het aantal
verkochte en niet-verkochte plaatsen.
Art. 22. - De werkgroep eigen programmatie en het personeel van de cultuurdienst nemen te
laste:
• de organisatie van de maaltijd voor het gezelschap of de artiest;
• publicatie in het gemeentenieuws, de gemeentelijke website, UiT in regio Kortrijk en de
UiTdatabank van Cultuurnet;
• drukwerk: brochure, affiches, folders, inkomkaarten, uitnodigingen;
• het eventueel versturen van uitnodigingen, promotiemail;
• het versturen van affiches naar de omliggende culturele centra en geïnteresseerden;
• het opstellen en versturen perstekst naar de media;
• de technische ondersteuning (geluid en belichting) van de voorstelling;
• de huur van eventueel extra technische apparatuur;
• het ter beschikking stellen van didactisch en audiovisueel materieel;
• de eigen ticketverkoop aan de balie.
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Art. 23. - De meewerkende vereniging zorgt voor:
• het vastleggen van de contracten;
• het betalen van de honoraria van het gezelschap of de artiest;
• het betalen van de reiskosten van het gezelschap of de artiest;
• het betalen van Sabam en billijke vergoeding;
• het ophangen van de affiches en het maken van publiciteit via andere kanalen dan
bovenstaande;
• vrijwilligers voor:
◦ opbouw en afbraak podium (indien nodig voor en na de voorstelling);
◦ het verzorgen van de inkom (inkom en controle kaarten);
◦ uitbating bar en aanvullen van frigo’s;
◦ de eindverantwoordelijkheid en het afsluiten van de zaal;
◦ eventuele verzending van folders, uitnodigingen.
Artikel 3
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet.

6.

Aanleg parking Guido Gezelle en aanleg volkstuinen - archeologisch
vooronderzoek - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

Aanleiding en context
De gemeenteraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen met
betrekking tot het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek in het kader van de
aanleg van de parking Guido Gezelle en de volkstuinen goed te keuren.
Motivering
Het college van burgemeester en schepenen gunde in zitting van 19 juli 2017 de opdracht
"Perceel 1 - Verharden parking Guido Gezelle" aan Studiebureau Jonckheere bvba, Koningin
Astridlaan 134/5 te 8200 Brugge".
Het college van burgemeester en schepenen gunde in zitting van 31 mei 2017 de opdracht
“Groendienst - Volkstuinen - aanstellen architect” aan Architectenstudio Johan Verborgh
bvba, Zeedijk 165 te 8400 Oostende.
In het kader van deze beide dossiers moet conform artikels 5.4.1 en 5.4.2 van het Decreet
betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013 een bekrachtigde archeologienota
opgemaakt worden.
In het kader van de opdracht “Aanleg parking Guido Gezelle en aanleg volkstuinen archeologisch vooronderzoek” werd een bestek met nr. 2018 - 03 opgesteld door Vick
Vanhoutte - projectmanager Ruimte.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
•

Perceel 1 - Aanleg parking Guido Gezellelaan - archeologisch vooronderzoek
raming: 4.500,00 euro excl. btw of 5.445,00 euro incl. 21 % btw;

•

Perceel 2 - Volkstuinen - archeologisch sleuvenonderzoek
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raming: 13.636,36 euro excl. btw of 16.499,99 euro incl. 21 %btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 18.136,36 euro excl. btw of
21.945,00 euro incl. 21 % btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Juridische gronden
• Algemene basisbevoegdheid: Art. 43, § 2, 11° Gemeentedecreet van 15 juli 2005, dat
stipuleert dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om over
te gaan tot het vaststellen van de wijze van gunnen waarop de opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen
van de voorwaarden ervan behalve indien de opdracht nominatief in het budget is
opgenomen of behoort tot het begrip ‘dagelijks bestuur’.
Huidige opdracht is niet nominatief in het budget opgenomen en valt niet onder het begrip
‘dagelijks bestuur’ zoals omschreven door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2016.
• Andere:
o De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
o Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
o Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
o 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.
o De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1,
1° a (limiet van 144.000,00 euro excl. btw niet bereikt).
o Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
o Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Financiën
De beslissing heeft financiële gevolgen.
Perceel 1: Aanleg parking Guido Gezellelaan - archeologisch vooronderzoek
Raming
4.500,00 euro excl. btw of 5.445,00 euro incl. 21 % btw
Actie
Duurzame verharding van de parking Guido Gezelle
Jaarbudgetrekening
6-2-1-2/0220-00/22400007/BESTUUR/CBS/0/6-2-1
Perceel 2: Volkstuinen - archeologisch sleuvenonderzoek
Raming
13.636,36 euro excl. btw of 16.499,99 euro incl. 21 % btw
Actie
Aanleg van volkstuinen
Jaarbudgetrekening
6-2-1-6/0680-00/22000000/BESTUUR/CBS/0/15-6-2-1

BESLUIT
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De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:

Artikel 1
Het bestek met nr. 2018 - 03 en de raming voor de opdracht “Aanleg parking Guido Gezelle
en aanleg volkstuinen - archeologisch vooronderzoek”, opgesteld door Vick Vanhoutte –
projectmanager ruimte worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De totale
raming bedraagt 18.136,36euro excl. btw of 21.945,00 euro incl. 21 % btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op
jaarbudgetrekening actie 6-2 -1-6/0220-00/22400007/BESTUUR/CBS/0/6-2-1 (Aanleg
parking Guido Gezelle) en actie 6-2-1-6 /0680-00/22000000/BESTUUR/CBS/0/15-6-2-1
(Volkstuinen).

7.

Leveren en plaatsen van outdoor fitnesstoestellen - lastvoorwaarden en
gunningswijze - goedkeuring

Aanleiding en context
De gemeenteraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het leveren
en plaatsen van outdoor fitnesstoestellen goed te keuren.
Motivering
In de meerjarenplanning 2014-2019 werd de beleidsdoelstelling
vrijetijdsbeleving belangrijk is voor iedereen” opgenomen.

“Deerlijk

waar

In de meerjarenplanning 2014-2019 werd als actie “om kwaliteitsvol te kunnen sporten en om
in de behoeften van de sportverenigingen en sporters te voorzien moet degelijk
sportmateriaal voorhanden zijn” opgenomen.
Er zijn meer en meer vrije sporters die ongedwongen aan hun conditie willen werken en door
te investeren in outdoor fitnesstoestellen komen we daaraan tegemoet.
Fit worden is zo veel meer dan een doel op zich, het maakt deel uit van een beter leven:
regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op gezondheid, sociale verbondenheid en
productiviteit.
In het kader van de opdracht “Sport - leveren en plaatsen van outdoor fitnesstoestellen” werd
een bestek met nr. 2018-02 opgesteld door de sportdienst.

17

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 24.700,00 euro (btw verlegd) of 29.887,00
euro incl. 21 % btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Juridische gronden
• Algemene basisbevoegdheid: Art. 43, § 2, 11° Gemeentedecreet van 15 juli 2005, dat
stipuleert dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om over te
gaan tot het vaststellen van de wijze van gunnen waarop de opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de
voorwaarden ervan behalve indien de opdracht nominatief in het budget is opgenomen of
behoort tot het begrip ‘dagelijks bestuur’.
Huidige opdracht is niet nominatief in het budget opgenomen en valt niet onder het begrip
‘dagelijks bestuur’ zoals omschreven door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2016.
• Andere:
o De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
o Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
o Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
o 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.
o De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1,
1° a (limiet van 144.000,00 euro excl. btw niet bereikt).
o Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
o Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Financiën
De beslissing heeft financiële gevolgen.
Raming
Actie

Jaarbudgetrekening
Visum

24.700,00 euro excl. btw of 29.887,00 euro incl. btw
Om kwaliteitsvol te kunnen sporten en om in de
behoeften van sportverenigingen te voorzien moet
degelijk sportmateriaal voorhanden zijn.
7-1-4-12/0740-00/23000000/BESTUUR/CBS/0/7-1-4
Vereist

BESLUIT
De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:
Artikel 1
Het bestek met nr. 2018-02 en de raming voor de opdracht “Sport - leveren en plaatsen van
outdoor fitnesstoestellen”, opgesteld door de sportdienst worden goedgekeurd. De
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lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt 24.700,00 euro (btw verlegd) of 29.887,00 euro
incl. 21 % btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op
jaarbudgetrekening 0740-00/23000000/BESTUUR/CBS/0/7-1-4 (actie 7-1-4-12).

8.

Straten nieuwe verkaveling innewaarts de De Cassinastraat - naambepaling principebeslissing - goedkeuring

Aanleiding en context
De gemeenteraad wordt gevraagd een principebeslissing te nemen rond de naambepaling
van de straten, gelegen in de nieuwe verkaveling innewaarts de De Cassinastraat.
Motivering
In de nieuwe woonverkaveling, gelegen innewaarts de De Cassinastraat, komen acht straten
waarvoor een naam dient gekozen te worden.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 15 november 2017 om
aan de Heemkring 'Dorp en Toren' te vragen voorstellen van naam te formuleren.
In hun brief van 8 januari 2018, terug te vinden in bijlage, doet de Heemkring 'Dorp en Toren'
vier voorstellen in dalende volgorde van voorkeur.
Bij het eerste voorstel geeft de Heemkring volgende argumentatie: "Bij straatnaamgeving
opteren wij in de eerste plaats voor historische toponiemen. Door de veelheid van straten in
deze verkaveling zijn er echter niet voldoende ter beschikking. Daar de nieuwe verkaveling
innewaarts de De Cassinastraat ligt en de naam "De Cassina" verwijst naar de vroegere
dorpsheren van Deerlijk, is het wenselijk de straten van deze wijk voort te noemen naar onze
vroegere dorpsheren. Om de eenvormigheid te bewaren laten we de voornamen van de
desbetreffende personen achterwege.
De langste met bomen beplante straat met haar drie korte pijpenkopjes wordt als één straat
aangezien."
Het college van burgemeester en schepenen besluit in zitting van 31 januari 2018 om
akkoord te gaan met het eerste voorstel, namelijk om de straten in de nieuwe verkaveling te
noemen naar de vroegere dorpsheren van Deerlijk, en deze straatnamen voor te stellen aan
de gemeenteraad in hun zitting van 22 februari 2018.
Juridische gronden
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•
•

Algemene basisbevoegdheid: Art. 57, § 1 Gemeentedecreet
Andere:
Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28
januari 1977
Art. 43, § 2, 10° Gemeentedecreet

Financiën
De beslissing heeft geen financiële gevolgen.
BESLUIT
De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad besluit principieel om volgende straatnamen toe te kennen aan de nieuwe
straten in de verkaveling innewaarts de De Cassinastraat:
1-2-3-4: Uiterzwanestraat
Jan Uuterswaene of Uten Zwane (+1408): ridder Jan was met Margriet van Harelbeke
gehuwd. Jan Uuterswaene is de vierde gekende heer van Deerlijk na Willem van Deerlijk
(1350), Simon Bette (neef van Willems vrouw) en Jan van Harelbeke. De familienaam
Uuterswaene of uten Zwane is afkomstig van: iemand die woonde in "De Zwaan". Het huis
"De Zwaan" was in de middeleeuwen meestal een voorname herberg waar tevens het
wethuis, later het gemeentehuis, gevestigd was.
5: De Costerestraat
Geeraard de Costere: op 4 maart 1351 werd Deerlijk door het leenhof van Kortrijk aan
Geeraard toegewezen. Geeraard is de zoon van Rogier de Costere, schepen van Kortrijk in
1351,1355 en 1363. Van vader Rogier is zijn zegel bewaard, dat nu het wapenschild van de
gemeente Deerlijk is. De de Costeres bleven de dorpsheren van Deerlijk tot 1628. Na vele
familiale problemen in verband met de erfenissen tussen en in de families kwam de
dorpsheerlijkheid in handen van Rafaël Vandenbossche.
6: De la Motestraat
Andries de La Mote: na 1633 kwam de heerlijkheid Deerlijk in het bezit van Andries de la
Mote. Deze familie was afkomstig uit wat later Frans-Vlaanderen werd genoemd. Deze
familie behield de heerlijkheid tot 1716 tot ze in handen kwam van de familie De Cassina.
7: De Lichterveldestraat
Karel van Lichtervelde: deze huwde, na de dood van zijn eerste vrouw Marie de Lens, met
Albertine De Cassina. Zo kwam de heerlijkheid in handen van de van Lichterveldes. Karel
(1741-1803) werd de laatste heer van Deerlijk, want in 1789 brak de Franse Revolutie uit en
dit betekende het einde van het Ancien Régime.
8: Vandenbosschestraat
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Rafaël vanden Bossche: Jan Dovyn, die tijdens de familiale ruzies tussen de verschillende
takken de Costere de heerlijkheid beheerde, besliste op 10 februari 1628 ter causen van
ghifte en opdracht de heerlijkheid Deerlijk aan Rafaël vanden Bossche, heer van Vichte, te
schenken. Rafaël, die ver boven zijn stand leefde en om die positie te kunnen volhouden
vele leningen aanging, laat de Deerlijkse dorpsheerlijkheid over aan Andries de la Mote.
Artikel 2
De procedure voorzien bij decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen
en pleinen van 28 januari 1977 en latere wijzigingen, wordt ingezet.

9.

Openbaar ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen - goedkeuring

Aanleiding en context
De gemeenteraad wordt gevraagd de vorming van een openbaar ondersteuningsnetwerk
met haar scholen buitengewoon onderwijs in West-Vlaanderen goed te keuren, waarbij in
eerste instantie administratief wordt samengewerkt tussen de scholen buitengewoon
onderwijs van het GO!-onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en de scholen van het
gesubsidieerd officieel onderwijs.
Motivering
In uitvoering van artikel 172 quinquies § 3 van het decreet basisonderwijs en artikel 314/8 §
3 van de codex secundair onderwijs wordt er een openbaar ondersteuningsnetwerk gevormd
in West-Vlaanderen.
De omzendbrief NO/2017/02 "Het ondersteuningsmodel in het basis - en secundair onderwijs
en in het hoger onderwijs" van 16 juni 2017 stelt dat ondersteuningsnetwerken moeten
worden georganiseerd die de ondersteuning van kinderen met zorgvragen in het gewoon
onderwijs op zich moeten nemen. Voor het schooljaar 2017-2018 werd er een
ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen gevormd door 5 scholen buitengewoon onderwijs
vanuit de koepel van OVSG: De KIM & De SAM (Deerlijk), De Klimop (Zwevegem), De Zon
(Ingelmunster) en De Ganzeveer (Brugge). De gemeenteraad keurde in zitting van 22 juni
2017 de toetreding van De KIM & De SAM tot dit ondersteuningsnetwerk goed. Ook de
andere koepels vormden voor aanvang van het schooljaar 2017-2018
ondersteuningsnetwerken binnen hun onderwijsnet.
De omzendbrief NO/2017/02 "Het ondersteuningsmodel in het basis - en secundair onderwijs
en in het hoger onderwijs" van 16 juni 2017 stelt eveneens dat voor het gesubsidieerd
officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap de schoolbesturen
tegen 1 januari 2018 sluitende afspraken maken over de vorming van openbare
ondersteuningsnetwerken binnen logische regionale gebieden en waarbij binnen de regio
alle officiële scholen zich aansluiten.
Uit voorbereidend overleg tussen vertegenwoordigers van de betrokken schoolbesturen
vanuit zowel het gesubsidieerd officieel onderwijs (OVSG) als het GO!-onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap op 13 december 2017 en 24 januari 2018 wordt aan de
schoolbesturen van de KIM en de SAM het voorstel voorgelegd waarbij de partners
beslissen om binnen een openbaar ondersteuningsnetwerk in West-Vlaanderen te starten
met een administratieve samenwerking tussen de partners van het openbaar onderwijs.
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De beslissing tot de oprichting van een openbaar ondersteuningsnetwerk wordt opgelegd
door de decreetgever en moet verplicht worden genomen door de schoolbesturen van de
scholen buitengewoon basis en buitengewoon secundair onderwijs.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 31 januari 2018 akte
genomen van het voorstel tot administratieve samenwerking tussen de scholen
buitengewoon onderwijs van het GO!-onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en de
scholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs (OVSG) - waaronder de KIM en de SAM binnen een openbaar ondersteuningsnetwerk in West-Vlaanderen.
Juridische gronden
•
•

Algemene basisbevoegdheid: Art. 43, § 2, 5°, Gemeentedecreet
Andere:
◦ Art. 172 quinquies, § 2 Decreet basisonderwijs
◦

Omzendbrief NO/2017/02 "Het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair
onderwijs en in het hoger onderwijs"

Financiën
De beslissing heeft geen financiële gevolgen.
BESLUIT
De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad besluit de vorming van een openbaar ondersteuningsnetwerk WestVlaanderen met toetreding van haar scholen buitengewoon onderwijs De KIM en De SAM
goed te keuren, waarbij in eerste instantie administratief wordt samengewerkt tussen de
scholen buitengewoon onderwijs van het GO!-onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en
de scholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs.

10. Engagementsverklaring Gaverbeekvallei - ondertekening - goedkeuring
Aanleiding en context
De gemeenteraad wordt gevraagd om de Gaverbeekvisie te ondersteunen door de
'Engagementsverklaring Gaverbeekvallei' te ondertekenen.
Motivering
In het college van burgemeester en schepenen van 19 april 2017 werd beslist om mee te
werken aan de Gaverbeekvisie.
Op 19 januari 2018 ontvingen we de uitgewerkte Gaverbeekvisie.
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Er werd een voorstel van engagementsverklaring opgemaakt die ter ondertekening
voorgelegd wordt aan:
- de intercommunale Leiedal;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de provincie Oost-Vlaanderen;
- de provincie West-Vlaanderen en het Stadlandschap Leie-Schelde;
- de gemeenten Waregem, Zulte, Harelbeke, Deerlijk, Anzegem en Zwevegem.
Het betreft een partnerschap en engagement om de vallei van de Gaverbeek duurzaam en
klimaatbestendig te ontwikkelen. Hiermee engageert de gemeente zich om de toekomstvisie
als leidraad te nemen bij verder handelen.
De engagementsverklaring stelt ook dat het partnerschap voor de Gaverbeekvallei
programma's zoekt om concrete realisaties op het terrein te financieren.
In het college van burgemeester en schepenen van 31 januari 2018 werd principieel akkoord
gegaan met de ondersteuning van de Gaverbeekvisie, onder voorbehoud van goedkeuring
van de Gaverbeekvisie door de gemeenteraad.
Er zijn geen adviezen nodig.
Juridische gronden
Algemene basisbevoegdheid: Art. 42, § 2 Gemeentedecreet
Financiën
De beslissing heeft geen financiële gevolgen.
BESLUIT
De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad besluit om de "Engagementsverklaring Gaverbeekvallei" te ondertekenen.

11. Burensportdienst - werking 2017 - jaarverslag en rekening - goedkeuring
Aanleiding en context
De gemeenteraad wordt gevraagd om het jaarverslag en de rekening 2017 van de interlokale
vereniging Burensportdienst goed te keuren.
Motivering
De verderzetting van de interlokale vereniging Burensportdienst in zijn hoedanigheid werd
goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 28 maart 2013. De interlokale vereniging
Burensportdienst bestaat uit de volgende gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deerlijk,
Harelbeke, Kuurne, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.
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In artikel 12, 15 en 16 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale
vereniging Burensportdienst dient de rekening samen met het jaarverslag aan de
gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd te worden.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 7 februari 2018 het
jaarverslag en de rekening 2017 van de interlokale vereniging Burensportdienst overlopen
om aan de gemeenteraad voor te leggen.
Juridische gronden
Algemene basisbevoegdheid: Artikel 43, § 2 ,10° Gemeentedecreet
Andere:
• Art. 12, 15 en 16 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale
vereniging Burensportdienst
• Art. 3 t.e.m. 9 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking
Financiën
De beslissing heeft geen financiële gevolgen.
BESLUIT
De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad besluit het jaarverslag 2017 en de bijhorende rekening 2017 van de
interlokale vereniging Burensportdienst goed te keuren.
Artikel 2
De gemeenteraad besluit een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur, VAC Brugge, Koning Albert 1 laan 1/2 bus 103 te 8200 Brugge en
een afschrift van de beslissing te versturen naar de voorzitter van de interlokale vereniging
Burensportdienst, de heer Simon Depraetere, Meersstraat 5 te 8790 Waregem.

12. W.I.V. (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem) - algemene
vergadering van 28 maart 2018 - goedkeuring
Aanleiding en context
Via een aangetekend schrijven van 9 februari 2018 nodigt W.I.V. de door de gemeente
aangestelde vertegenwoordiger uit op de algemene vergadering van 28 maart 2018. Zij gaat
de geplande buitengewone algemene vergadering van 19.00 uur vooraf.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda goed te keuren en het mandaat te
bepalen.
Motivering
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De gemeente Deerlijk is aangesloten bij W.I.V., de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld
Wevelgem-Bissegem.
In de gemeenteraadszitting van 5 december 2013 werd de heer Jurgen Beke aangeduid als
effectief vertegenwoordiger en mevrouw Lien De Ketele als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van de W.I.V. die
plaatsvinden in de loop van de legislatuur 2013-2018.
In de gemeenteraadszitting van 30 maart 2017 werd mevrouw Lien De Ketele vervangen
door de heer Louis Haerinck als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in
de algemene vergaderingen van de W.I.V. die plaatsvinden in de loop van de legislatuur
2013-2018.
De documenten van de agenda zijn in bijlage te vinden:
1) Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het
dienstjaar 2017.
2) Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017.
3) Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
4) Kwijting van de bestuurders en van de commissaris.
5) Goedkeuring van de verkorte jaarrekening voor de periode 01/01-28/03/2018 en van
het verslag ter zake van de commissaris.
6) Vragen aan de grond-concessiegevers het Provinciebestuur West-Vlaanderen, het
Vlaamse Gewest en de intercommunale Leiedal van de verlenging van de grondconcessies voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem tot 31 december 2022.
7) Varia en dankwoord.
De financieel beheerder verleende, op 13 februari 2018, positief advies.
Juridische gronden
Algemene basisbevoegdheid: Art. 43, § 2,10° Gemeentedecreet
Andere:
• Art. 44, 1ste en 3de alinea Vlaams decreet van 6 juli 2001
• Art. 15 en volgende van de statuten van de W.I.V.
Financiën
De beslissing heeft geen financiële gevolgen.
BESLUIT
De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:
De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan volgende agendapunten van de
algemene vergadering van de W.I.V. van 28 maart 2018, die voorafgaat aan de geplande
buitengewone algemene vergadering :
1) Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het
dienstjaar 2017.
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2)
3)
4)
5)

Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017.
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
Kwijting van de bestuurders en van de commissaris.
Goedkeuring van de verkorte jaarrekening voor de periode 01/01-28/03/2018 en van
het verslag ter zake van de commissaris.
6) Vragen aan de grond-concessiegevers het Provinciebestuur West-Vlaanderen, het
Vlaamse Gewest en de intercommunale Leiedal van de verlenging van de grondconcessies voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem tot 31 december 2022.
7) Varia en dankwoord.
Artikel 2
De gemeenteraad besluit de aangeduide vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in artikel 1.
Artikel 3
De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te belasten met de
uitvoering van deze beslissing en W.I.V., Luchthavenstraat 1 bus 1, 8560 Wevelgem, hiervan
op de hoogte te brengen.

13. W.I.V. (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem) buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2018 - goedkeuring
Aanleiding en context
Via een aangetekend schrijven van 27 december 2017 nodigt W.I.V. de door de gemeente
aangestelde vertegenwoordiger uit op de buitengewone algemene vergadering van 28 maart
2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda goed te keuren en het mandaat te
bepalen.
Motivering
De gemeente Deerlijk is aangesloten bij W.I.V., de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld
Wevelgem-Bissegem.
In de gemeenteraadszitting van 5 december 2013 werd de heer Jurgen Beke aangeduid als
effectief vertegenwoordiger en mevrouw Lien De Ketele als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van de W.I.V. die
plaatsvinden in de loop van de legislatuur 2013-2018.
In de gemeenteraadszitting van 30 maart 2017 werd mevrouw Lien De Ketele vervangen
door de heer Louis Haerinck als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in
de algemene vergaderingen van de W.I.V. die plaatsvinden in de loop van de legislatuur
2013-2018.
De documenten van de agenda zijn in bijlage te vinden:
1) Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur conform artikel 770 van het
Wetboek van vennootschappen iuncto artikel 761 § 1 van het Wetboek van
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vennootschappen. (Verslag van de raad van bestuur in bijlage 1; dit verslag wordt midden
februari 2018 op basis van de resultaten per 31 december 2017 geactualiseerd en
nagestuurd en ter inzage gesteld van de vennoten op de zetel van de vereniging)
2) Beslissing tot overdracht van algemeenheid van de onderhavige dienstverlenende
vereniging onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid 'West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelem-Bissegem', 'W.I.V.',
aan de verkrijgende naamloze vennootschap 'Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem',
met zetel te 8560 Wevelgem, Luchthavenstraat 1 bus 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0633.606.374
en met btw-nummer BE 0633.606.374, overeenkomstig het voorstel van overdracht.
(Ontwerp van akte houdende het voorstel tot overdracht van algemeenheid in bijlage 2)
3) Volmacht tot overdracht.
4) Schorsing van de vergadering.
5) Lezing, bespreking en toelichting van het verslag van de raad van bestuur en van het
verslag van de commissaris-revisor met betrekking tot het lopende boekjaar - Goedkeuring
van de jaarrekening over het lopende boekjaar, afgesloten op heden - Kwijting aan de
bestuurders en aan de commissaris-revisor.
(Jaarrekening en verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor worden
midden februari 2018 nagestuurd)
6) Verslag door de raad van bestuur tot toelichting van het voorstel tot ontbinding van de
dienstverlenende vereniging, opgemaakt overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek
van vennootschappen; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet
meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
Verslag opgemaakt door de commissaris-revisor van de dienstverlenende vereniging, over
de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur. (Verslag
door de raad van bestuur in bijlage 3 - Staat van activa en passiva en verslag van de
commissaris-revisor worden midden februari 2018 nagestuurd)
7) Voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende vereniging na vaststelling dat drie vierden
van het aantal deelnemende gemeenten hiertoe verzoeken op grond van de daartoe
strekkende gemeenteraadsbeslissingen.
(Verzoek tot vervroegde ontbinding van de W.I.V. door de deelnemende gemeente in bijlage
4 - Ontwerp van akte in bijlage 5)
8) Voorstel tot afsluiting van de vereffening. (Ontwerp van akte in bijlage 5)
9) Volmacht formaliteiten.
Het college van burgemeester en schepenen besprak deze materie in de zitting van 17
januari 2018.
De financieel beheerder oordeelt dat er een financiële impact is voor de gemeente.
Gezien het doel van de operatie, en gezien de overdracht in zijn geheel gebeurt van zowel
activa als passiva, en de gemeente dusdanig geen schulden of andere risico's draagt bij de
vereffening van de W.I.V., is zijn financieel advies positief.
Juridische gronden
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Algemene basisbevoegdheid: Art. 43, § 2, 10° Gemeentedecreet
Andere: Art. 44, 1ste en 3de alinea Vlaams decreet van 6 juli 2001
Financiën
De beslissing heeft volgend financieel gevolg:
In de boekhouding staat de deelneming in de W.I.V. gewaardeerd aan afschaffingswaarde
ad 8.180,49 euro. Na uitvoering van de voorgenomen beslissing zal deze deelneming
moeten afgewaardeerd worden naar nul.
BESLUIT
De gemeenteraad besluit met 0 ja-stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan volgende agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van de W.I.V. van 28 maart 2018:
1) Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur conform artikel 770 van het
Wetboek van vennootschappen iuncto artikel 761 § 1 van het Wetboek van
vennootschappen. (Verslag van de raad van bestuur in bijlage 1; dit verslag worden midden
februari 2018 op basis van de resultaten per 31 december 2017 geactualiseerd en
nagestuurd en ter inzage gesteld van de vennoten op de zetel van de vereniging)
2) Beslissing tot overdracht van algemeenheid van de onderhavige dienstverlenende
vereniging onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid 'West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelem-Bissegem', 'W.I.V.',
aan de verkrijgende naamloze vennootschap 'Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem',
met zetel te 8560 Wevelgem, Luchthavenstraat 1 bus 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0633.606.374
en met btw-nummer BE 0633.606.374, overeenkomstig het voorstel van overdracht.
(Ontwerp van akte houdende het voorstel tot overdracht van algemeenheid in bijlage 2)
3) Volmacht tot overdracht.
4) Schorsing van de vergadering.
5) Lezing, bespreking en toelichting van het verslag van de raad van bestuur en van het
verslag van de commissaris-revisor met betrekking tot het lopende boekjaar - Goedkeuring
van de jaarrekening over het lopende boekjaar, afgesloten op heden - Kwijting aan de
bestuurders en aan de commissaris-revisor.
(Jaarrekening en verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor worden
midden februari 2018 nagestuurd)
6) Verslag door de raad van bestuur tot toelichting van het voorstel tot ontbinding van de
dienstverlenende vereniging, opgemaakt overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek
van vennootschappen; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet
meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
Verslag opgemaakt door de commissaris-revisor van de dienstverlenende vereniging, over
de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur. (Verslag
28

door de raad van bestuur in bijlage 3 - Staat van activa en passiva en verslag van de
commissaris-revisor worden midden februari 2018 nagestuurd)
7) Voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende vereniging na vaststelling dat drie vierden
van het aantal deelnemende gemeenten hiertoe verzoeken op grond van de daartoe
strekkende gemeenteraadsbeslissingen.
(Verzoek tot vervroegde ontbinding van de W.I.V. door de deelnemende gemeente in bijlage
4 - Ontwerp van akte in bijlage 5)
8) Voorstel tot afsluiting van de vereffening. (Ontwerp van akte in bijlage 5)
9) Volmacht formaliteiten.
Artikel 2
De gemeenteraad besluit de aangeduide vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in artikel 1.
Artikel 3
De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te belasten met de
uitvoering van deze beslissing en W.I.V., Luchthavenstraat 1 bus 1, 8560 Wevelgem, hiervan
op de hoogte te brengen.

14. Vragen gesteld door raadsleden
Aanleiding en context
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt in artikel 30 dat de notulen van de
vergaderingen van de gemeenteraad een samenvatting dienen te bevatten van het punt
'Vragen gesteld door raadsleden'.
Motivering
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de
gemeenteraadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden die
niet op de agenda van de gemeenteraad staan in het punt 'Vragen gesteld door raadsleden'.
Op deze mondelinge vragen wordt, ofwel mondeling ter zitting, ofwel schriftelijk
(elektronisch), ten laatste binnen de maand na de vraagstelling geantwoord.
Er zijn geen adviezen nodig.
Juridische gronden
•
•

Algemene basisbevoegdheid: Art. 30 en 32 Gemeentedecreet
Andere: Art. 7 Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Financiën
De beslissing heeft geen financiële gevolgen.
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BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van volgende vragen gesteld door raadsleden:
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