Memorie van toelichting van
de Gemeenteraad van donderdag 18 oktober 2018
VOORSTEL VAN BESLISSINGEN

GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD
1.

Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad
Voorstel van besluit
Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 20 september 2018 wordt goedgekeurd.

OPENBAAR A-PUNT - VERHINDERING
2.

Verhindering raadslid - aktename
Feiten, context en argumentatie
Op 28 september 2018 hebben we een brief ontvangen van Groen-raadslid en
voorzitter, de heer Frans Ramon, gericht aan Eric Lemey, voorzitter wnd., waarbij hij
meldt dat hij omwille van medische redenen niet aanwezig kan zijn op de resterende
vergaderingen van de gemeenteraad tijdens de huidige legislatuur en vervangen wil
worden.
De heer Frans Ramon voegde bij de brief ook een geneeskundig getuigschrift toe
waaruit blijkt dat het betrokken raadslid om medische redenen afwezig is van
28/09/2018 tot en met 15/01/2019.
Betrokkene vraagt om, bij toepassing van artikel 14 van het gemeentedecreet van 15
juli 2005, als verhinderd te worden beschouwd om zijn mandaat uit te oefenen voor
de voormelde periode. Dit verzoek om als verhinderd te worden beschouwd voldoet
aan de voorwaarden gesteld in het gemeentedecreet van 15 juli 2005. Ingevolge
artikel 14 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dient de gemeenteraad akte te
nemen van deze verhindering.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het feit dat Groen-raadslid en voorzitter Frans
Ramon als verhinderd wordt beschouwd voor een periode vanaf 28/09/2018 tot en
met 15/01/2019.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de heer Frans Ramon.
Artikel 3
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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3.

Verhinderd gemeenteraadslid - vervanger - Onderzoek van geloofsbrieven,
eedaflegging en aanstelling opvolgend raadslid
Feiten, context en argumentatie
In de gemeenteraad van heden werd akte genomen van de verhindering van Groenraadslid en voorzitter Frans Ramon voor een periode vanaf 28 september 2018 tot en
met 15 januari 2019.
Artikel 16 van het gemeentedecreet stipuleert dat een gemeenteraadslid dat als
verhinderd wordt beschouwd, vervangen wordt door zijn opvolger, aangewezen
overeenkomstig het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
Uit het verslag van de gemeenteraad van 2 januari 2013 blijkt het volgende : Punt 1 :
kennisneming van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2012.
De heer Frans Ramon, gemeenteraadslid van Groen, dient vervangen te worden door
de voor de Groen-lijst als eerste opvolger gerangschikte persoon zijnde mevr. Ann
Goethals.
De geloofsbrieven van mevr. Ann Goethals dienen aldus te worden onderzocht.
Volgende stukken werden binnengebracht :
- een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister;
- een recent uittreksel uit het strafregister model I;
- een verklaring op eer dat zij zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in het artikel 11 van het Gemeentedreet.
Uit bovenvermelde stukken, die haar geloofsbrieven uitmaakt, blijkt dat zij nog
voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in een van de
gevallen van onverenigbaarheid vermeld in artikel 11 van het Gemeentedecreet.
De geloofsbrieven van mevr. Ann Goethals kunnen bijgevolg worden goedgekeurd.
Mevr. Ann Goethals wordt uitgenodigd om in handen van de voorzitter wnd. van de
gemeenteraad, zijnde de h. Eric Lemey, de door artikel 7 §3 van het Gemeentedecreet
voorgeschreven eed 'Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen" af te leggen.
Door de eedaflegging wordt mevr. Ann Goethals ambtsbevoegd en betreffende het
vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijk proces-verbaal opgesteld.
Voorstel van besluit
Artikel 1
Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat mevr. Ann Goethals niet heeft
opgehouden te voldoen aan de verkiesbaarheidsvereisten en in geen geval van
uitsluiting of onverenigbaarheid verkeert. De geloofsbrieven van mevr. Ann Goethals,
geboren te Kortrijk op 17 april 1963, wonende te Kuurne, Twaalfde-Liniestraat 42, van
Belgische nationaliteit, worden goedgekeurd.
Artikel 2
Mevr. Ann Goethals wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd om in openbare
vergadering en in handen van de voorzitter wnd. van de gemeenteraad volgende eed
af te leggen: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
Mevr. Ann Goethals legt de eed af en wordt tot gemeenteraadslid aangesteld ter
vervanging van gemeenteraadslid Frans Ramon, die als verhinderd wordt beschouwd
voor een periode vanaf 28 september 2018 tot en met 15 januari 2019.
Artikel 3
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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4.

Verhinderd gemeenteraadslid - vervanger - Vaststelling van de rangorde
Feiten, context en argumentatie
In de gemeenteraad van heden werd mevrouw Ann Goethals tot gemeenteraadslid
aangesteld ter vervanging van gemeenteraadslid Frans Ramon, die als verhinderd
wordt beschouwd voor een periode vanaf 28 september 2018 tot en met 15 januari
2019. Naar aanleiding hiervan is het ook noodzakelijk om de rangorde van de
raadsleden vast te stellen.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De tabel van de rangorde van de raadsleden wordt als volgt vastgesteld,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 50 §2 van het Gemeentedecreet :
NAAM en Voornaam
Datum eerste
In geval van
opmerkingen
van de
ambtsaanvaarding gelijke diensttijd voorrang naar orde
RAADSLEDEN
aantal
der kandidaatstelnaamstemmen
ling vanaf 1977
(verkiez. 14-102012)
1. LEMEY Eric
01.01.1977
450
2. VANDESOMPELE Germain
01.01.1989
432
3. VEREECKE Carl
01.01.1995
1.756
4. BOUCKAERT Rik
01.01.1995
487
5. DEYLGAT Johan
25.04.1995
425
6. BENOIT Francis
01.01.2001
1.487
7. MESSELIER Ann
01.01.2001
592
8. WATTEEUW Francis
01.01.2001
366
9. DEPREZ Jan
01.01.2007
588
10. DECOCK Fanny
01.01.2007
566
11. SCHIETGAT Johan
01.01.2007
437
12. VANDENBUSSCHE Annelies 01.01.2007
259
13. BOSSUYT JOHAN
01.01.2013
556
14. DELNESTE Chris
01.01.2013
525
15. DEROO Bert
01.01.2013
457
16. VANHAUWAERT Hilde
01.01.2013
431
17. DUJARDIN Jeroen
01.01.2013
382
18. DENDAUW VAN OOTEGHEM 01.01.2013
354
Ann
19. DEWAELE Lander
01.01.2013
332
20. VANDERBEKE Stijn
01.01.2013
330
21. VANDENHEEDE André
01.01.2013
328
22. COUCKE Kirsten
16.11.2017
294
23. GOETHALS Ann
18.10.2018
178
Artikel 2
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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5.

Nieuwe verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
Feiten, context en argumentatie
Overeenkomstig artikel 8, §2, eerste lid van het Gemeentedecreet overhandigt de
Algemeen Directeur de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter aan de
voorzitter wnd. van de raad, Germain Vandesompele, die de vergadering voor dit punt
voorzit.
De voorzitter wnd. van de raad gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is
(artikel 8, §2, tweede lid, Gemeentedecreet).
De gedagtekende akte van voordracht is ontvankelijk :
de akte van voordracht werd ingediend op 9 oktober 2018;
de voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Eric LEMEY, heeft de Belgische
nationaliteit ;
de akte van voordracht is ondertekend door meer dan de helft van de
verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen en is
bovendien ook ondertekend door een meerderheid van de personen die op
dezelfde lijst als deze van de voorgedragen kandidaat werden verkozen.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De akte van voordracht wordt ontvankelijk verklaard en bijgevolg wordt de
voorgedragen kandidaat-voorzitter verkozen verklaard.
Artikel 2
De heer Eric LEMEY wordt aangesteld als voorzitter van de raad en neemt onmiddellijk
het ambt van voorzitter op voor het verdere verloop van de zitting.

OPENBAAR
A-PUNT
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
6

Bijzonder Nood- & Interventieplan (BNIP) Ezelsfeesten 2018 - bekrachtiging
beslissing College van Burgemeester en Schepenen van 2 oktober 2018
Feiten, context en argumentatie
Het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) Ezelsfeesten werd opgemaakt door de
ambtenaar noodplanning.
Het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) Ezelsfeesten werd op 2 oktober 2018
goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.
Voormelde beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen moet worden
bekrachtigd door de Gemeenteraad.
Voorstel van besluit
Artikel 1
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 2 oktober 2018
houdende de goedkeuring van het bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP)
Ezelsfeesten wordt bekrachtigd.
Artikel 2
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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B-PUNT
FINANCIEEL BEHEER
7.

Jaarrekening 2017 - aktename besluit van de gouverneur tot goedkeuring van
de jaarrekening
Feiten, context en argumentatie
Op 19 september 2018 ontving het gemeentebestuur een schrijven van de
Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen met daarbij het besluit van de
Gouverneur van 14 september 2018 tot goedkeuring van de jaarrekening van 2017
van de gemeente Kuurne.
Dit besluit van de Gouverneur van 14 september 2018 moet samen met de
geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen worden meegedeeld aan de
gemeenteraad.
Voorstel van besluit
Enig artikel
De gemeenteraad neemt akte van het Besluit van de Gouverneur van 14 september
2018 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2017 van de gemeente Kuurne.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
8.

OCMW - Budgetwijziging 1-2018 - kennisname
Feiten, context en argumentatie
De budgetwijziging OCMW 2018/1 werd op 25 september 2018 door de raad voor
maatschappelijk welzijn goedgekeurd.
De budgetwijziging van het OCMW werd aan de gemeente bezorgd. De
budgetwijziging past binnen het aangepaste meerjarenplan. De gemeenteraad neemt
er kennis van.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De Gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 1 - 2018 van het OCMW.
Artikel 2
Een afschrift van de beslissing zal worden overgemaakt aan OCMW Kuurne.
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