Verslag van de vergadering van
de Gemeenteraad
van donderdag 15 november 2018
Aanwezig:

Eric Lemey, Voorzitter van de Raad
Francis Benoit, Burgemeester
Johan Bossuyt, Francis Watteeuw, Ann Messelier, Jan Deprez, Chris
Delneste, Schepenen
Bram Deloof, Voorzitter O.C.M.W.
Germain Vandesompele, Carl Vereecke, Johan Deylgat, Fanny
Decock, Johan Schietgat, Annelies Vandenbussche, Bert Deroo, Hilde
Vanhauwaert, Jeroen Dujardin, Ann Dendauw Van Ooteghem, Lander
Dewaele, Stijn Vanderbeke, Andre Vandenheede, Kirsten Coucke,
Ann Goethals, raadsleden
Els Persyn, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

Rik Bouckaert, raadslid

De vergadering begint om 19:30 uur

GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD
1.

Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Het verslag van de gemeenteraad van 18 oktober 2018 wordt goedgekeurd.

OPENBAAR
A-PUNT
SAMENLEVEN
Welzijn
2. W13 - goedkeuren statutenwijziging
Feiten, context en argumentatie
Op 23 februari 2018 besprak de raad van beheer van W13 het voorstel voor
wijziging van de statuten van W13 conform het decreet over het lokaal bestuur.
Het Vlaams Parlement keurde op 21 december 2017 het Decreet over het lokaal
bestuur goed. Het Decreet verscheen op 15 februari 2018 in het Belgisch
Staatsblad. De meeste bepalingen treden in werking op 1 januari 2019.
Alhoewel het Decreet over het lokaal bestuur in grote lijnen weinig verandert voor
de werking van W13, zijn er toch een aantal bepalingen in de statuten die moeten
aangepast worden om conform het nieuwe decreet te kunnen werken.
De raad van beheer opteerde er in de zitting van 23 februari voor om als een
‘goede huisvader’ te zorgen dat W13 vanaf 1 januari 2019 kan werken in
overeenstemming met het nieuwe decreet over het lokaal bestuur.
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Zij besliste de statutenwijziging voor te bereiden in 2018 zodat de nieuwe statuten
op 1 januari 2019 in werking kunnen treden.
Op 30 maart 2018 ging de raad van beheer akkoord met de statutenwijziging zoals
voorgelegd aan de vergadering.
Op 30 maart 2018 besliste de raad van beheer om de statuten, voorafgaand aan de
goedkeuring door de Algemene Vergadering ter aftoetsing te agenderen op de
vergadering van de colleges van burgemeester en schepenen, de OCMW-raden en
de raad van beheer van het CAW.
Op 8 mei 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen van Kuurne
kennis genomen van de voorgelegde statutenwijziging van W13.
Op 25 mei 2018 ging de raad van beheer akkoord om de statuten aan te passen,
conform het advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Via schriftelijke procedure ging de raad van beheer akkoord met een aanpassing,
conform het gewijzigde advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
De Algemene Vergadering van W13 van 29 juni 2018 besliste om de statuten te
wijzigen en om overeenkomstig het OCMW-decreet de statutenwijziging ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelgenoten/de raad
van bestuur van het CAW Zuid-West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering.
De Algemene Vergadering van W13 besliste ook om de statutenwijziging ter
kennisgeving voor te leggen aan de OCMW-raden van de deelgenoten.
De statutenwijziging zal ter kennisgeving worden voorlegd aan de ocmw-raad van
Kuurne van 20 november 2018.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de statutenwijziging van W13,
zoals beslist door de Algemene Vergadering van W13 van 29 juni 2018.
Artikel 2
De statutenwijziging in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan het OCMW Kuurne en W13.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
ONDERWIJS
3. Gemeentelijk basisonderwijs - selectieprocedure directeur algemeen kader
Feiten, context en argumentatie
In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 16 oktober 2018
werd ontslag verleend aan de h. Koen Dierynck, uit zijn functie als directeur aan
het gemeentelijk basisonderwijs, met ingang van 1 september 2018 naar aanleiding
van zijn vaste benoeming als directeur aan het stedelijk basisonderwijs te
Roeselare.
In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 oktober 2018
werd de functie van directeur vacant verklaard met ingang van 1 september 2018.
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De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2014 over het algemeen
kader van de selectieprocedure voor het ambt van directeur. Daarin werd beslist
om een wervingsreserve aan te leggen voor 3 jaar.
Deze wervingsreserve is echter verlopen en de mogelijkheid tot verlenging werd
niet voorzien in het algemeen kader. Het is aangewezen om in het kader van de
verdere procedure over te gaan tot het vaststellen van een nieuw algemeen kader
waarin een nieuwe wervingsreserve wordt aangelegd met de mogelijkheid tot
verlenging.
Op voorstel van het College zou overgegaan worden tot een vergelijkend
bevorderingsexamen. Het programma van de selectieproef zou bestaan uit een
mondelinge proef afgenomen door 3 juryleden (deskundige onderwijs, directeur
basisschool en algemeen directeur). Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor
drie jaar en verlengbaar met 2 jaar. De kandidaten dienen op het moment van de
aanstelling in het ambt van directeur te voldoen aan de Algemene decretale
voorwaarden.
Het College kan overgaan tot vaststellen van aanvullende voorwaarden waarin de
kandidaten dienen te voldoen, o.a voor de 2 directies die reeds slaagden voor een
examen binnen het gemeentebestuur wordt vrijstelling verleend.
Het College opteert om hetzelfde profiel te hanteren waaraan de directeur dient te
voldoen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2014.
Adviezen en visum
Advies van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van 25 oktober 2018.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Het personeelslid moet op het moment van de aanstelling in het ambt van directeur
voldoen aan volgende voorwaarden :
- Algemene decretale voorwaarden :
1. houder zijn van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs vastgesteld
voor dit specifiek ambt, organiek of bij overgangsmaatregel ;
2. voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van artikel 19 van het decreet
Rechtspositie van 27 maart 1991 ;
3. als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende' hebben
gekregen in het desbetreffende selectie- of bevorderingsambt bij het schoolbestuur
waar de vacante betrekking zich situeert. Als het personeelslid niet werd
geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn.
Artikel 2
Het programma van de selectieproef bestaat uit een mondelinge proef. Deze proef
wordt opgenomen door 3 juryleden, hetzij 1 deskundige onderwijs, 1 directeur van
het basisonderwijs en de Algemeen Directeur.
Artikel 3
De kandidaatstellingen moeten bij aangetekend schrijven worden toegestuurd aan
het College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 9 te 8520 Kuurne. De
uiterste inschrijvingsdatum is 30 november 2018.
De kandidaatstelling moet vergezeld zijn van volgende documenten :
- een curriculum vitae ;
- een kopie van alle diploma's en/of getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs
vormen ;
Pas bij de effectieve indiensttreding van de kandidaat wordt het personeelsdossier
aangevuld met volgende documenten :
- een uittreksel uit de geboorteakte ;
- een voor eensluidend verklaarde kopie van alle diploma's en/of getuigschriften die
het bekwaamheidsbewijs vormen ;
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- een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan één maand.
- een nationaliteitsbewijs.
Artikel 4
Er wordt een wervingsreserve aangelegd die drie jaar geldig is, ingaand de datum
waarop het proces-verbaal van het vergelijkend examen is afgesloten.
Deze wervingsreserve is verlengbaar met 2 jaar.
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
4. IMOG
- goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2018
- goedkeuren statutenwijziging met kapitaalsverhoging
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan de intercommunale IMOG.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 6 september 2018 en
van 17 oktober 2018 om deel te nemen aan de zitting van de Buitengewone
Algemene Vergadering van IMOG op dinsdag 18 december 2018.
De aangetekende brief van IMOG van 6 september 2018 met uitnodiging tot de
Buitengewone Algemene Vergadering op dinsdag 18 december 2018, vermeldt
volgende agenda:
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2019;
2. Begroting 2019;
3. Statutenwijziging cfr Decreet Intergemeentelijke samenwerking : uittreding
provincie;
4. Kapitaalsverhoging;
5. Statutenwijziging cfr Decreet over het Lokaal Bestuur;
6. Goedkeuren “code van goed bestuur”;
7. Goedkeuren “deontologische code medewerkers”;
8. Varia.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
Buitengewone Algemene Vergadering van IMOG op dinsdag 18 december 2018 :
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2019;
2. Begroting 2019;
3. Statutenwijziging cfr Decreet Intergemeentelijke samenwerking : uittreding
provincie;
4. Kapitaalsverhoging;
5. Statutenwijziging cfr Decreet over het Lokaal Bestuur;
6. Goedkeuren “code van goed bestuur”;
7. Goedkeuren “deontologische code medewerkers”;
8. Varia.
Artikel 2
Het ontwerp van wijzigingen aan de statuten met kapitaalsverhoging, zoals ter
kennis gebracht aan de gemeenteraad, wordt goedgekeurd.
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Artikel 3
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de
Buitengewone Algemene Vergadering van IMOG op dinsdag 18 december 2018,
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Artikel 4
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan IMOG,
Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke.
Artikel 5
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
5.

Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - goedkeuren
agenda en vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone
algemene vergadering van 11 december 2018
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 8 oktober 2018 om deel
te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van Psilon,
Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen op 11 december 2018.
De aangetekende brief van Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen van 8
oktober 2018 met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op 11
december 2018, vermeldt volgende agenda:
1.
2.

Vaststelling werkprogramma 2018
Vaststelling begroting 2018.

Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-WestVlaanderen op 11 december 2018:
1. Vaststelling werkprogramma 2018
2. Vaststelling begroting 2018
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de
buitengewone algemene vergadering van Psilon, Crematoriumbeheer Zuid-WestVlaanderen op 11 december 2018, waarvoor een beslissing moet worden genomen,
goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan Psilon,
Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen, Ambassadeur Baertlaan 5 te 8500
Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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6.

Gaselwest
- goedkeuren agenda
- partiële splitsing door overneming
- vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering in buitengewone zitting van 17 december 2018
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deel aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale
Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 8 oktober 2018 om deel
te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas
en Elektriciteit van het Westen op 17 december 2018.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in
zitting van 7 september 2018 werd aan de gemeente overgemaakt.
De aangetekende brief van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest,
Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen van 8
oktober 2018 met uitnodiging tot de algemene vergadering in buitengewone zitting
op 17 december 2018, vermeldt volgende agenda:
1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming van een gedeelte van
Gaselwest conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn.:
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de
partiële splitsing.
b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 728 W.Venn.) en van de
bijzondere verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van
de commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking tot het voorstel tot
partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest, met
boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2019.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de
zetel van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel,
voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de
artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en
kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
c. Goedkeuring van :
i. de partiële splitsing door overneming van een gedeelte van
Gaselwest van de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het
grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton en Montde-l’Enclus en de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het
grondgebied van de gemeente Ellezelles van Gaselwest door Ores
Assets cvba, dit overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor
vermeld onder punt 1.b. omvattende alle activa en passiva en alle
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op
basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met
inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat alle
sedert 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 door Gaselwest
gestelde verrichtingen betreffende de overgenomen activiteiten,
geactualiseerd in een per 31 december 2018 vastgestelde
jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria
gehanteerd voor de jaarrekening 2018, zoals opgenomen in het
splitsingsvoorstel – ook boekhoudkundig en fiscaal – voor
rekening zijn van de overnemende vennootschap Ores Assets cvba,
op last voor deze laatste Gaselwest te vrijwaren voor alle vorderingen
en de kosten van de partiële splitsing te dragen, en voor het overige
onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder
punt 1.b. hiervoor vermeld splitsingsvoorstel.
ii. de overeenkomstige kapitaalvermindering.
d. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen
van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming
6

omtrent de partiële splitsing en inzonderheid verlening van machtiging
om :
i. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die
gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt
1.a. en b. vast te stellen;
ii. de verwezenlijking van partiële splitsing vast te stellen;
iii. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend
de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een
ambtshalve inschrijving;
iv. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en
alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
v. t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG en de CWaPE alle
mededelingen en vereiste formaliteiten te vervullen.
e. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande
agendapunten 1.a. tot en met 1.d bij authentieke akte te doen vaststellen.
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2019.
3. Statutaire benoemingen
4. Statutaire mededelingen.
PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING
Het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de activiteiten elektriciteitsen gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton,
Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest door
ORES Assets CVBA vindt zijn oorsprong in het volgende :
 Sedert 1 juli 2014 zijn de bevoegde regulatoren voor de controle van de
elektriciteits- en gasdistributietarieven de Commission Wallonne pour
l’Energie (hierna de “CWaPE”) in het Waals Gewest en de Vlaamse Regulator
van de Elektriciteits- en Gasmarkt (hierna “VREG”) in het Vlaams Gewest.
De tariefmethodologieën respectievelijk goedgekeurd door de Waalse en de
Vlaamse regulatoren zijn van toepassing op alle gemeenten die territoriaal
onder het Gewest van hun bevoegdheid vallen en bijgevolg moeten de
gewestoverschrijdende distributienetbeheerders (hierna “DNB’s”)
verschillende tarieven opstellen in functie van de tariefmethodologieën eigen
aan de groepen gemeenten in ieder gewest. De tariefmethodologieën
vastgelegd door de gewestelijke regulatoren zijn fundamenteel verschillend
en de gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders zijn verplicht
verschillende financiële staten en verschillende tarieven op te stellen voor de
gemeenten van ieder betrokken gewest.
 De toenemende verschillen tussen de gewesten zijn eveneens merkbaar in
de openbare dienstverplichtingen van de distributienetbeheerders en de
technische reglementen. Deze onderscheiden financiële structuren brengen
onvermijdelijk tariefverhogingen met zich mee, met als onvermijdelijk
gevolg het verlies aan schaalvoordeel. Verschillende Vlaamse en Waalse
gemeenten ondergaan dan ook de gevolgen van de wettelijke en
reglementaire wijzigingen, waaronder de gemeenten Celles, CominesWarneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus, thans bediend door Gaselwest.
Vandaar het voorstel tot partiële splitsing.
 De partiële splitsingsoperatie zal alle waarborgen van neutraliteit ten
aanzien van de andere vennoten van Gaselwest inhouden.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking (het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017), dient
de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde partiële splitsing.
De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te
stellen.
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Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest op 17 december 2018:
1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming van een gedeelte van
Gaselwest conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn.:
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de
partiële splitsing.
b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 728 W.Venn.) en van de
bijzondere verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van
de commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking tot het voorstel tot
partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest, met
boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2019.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de
zetel van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel,
voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de
artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en
kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
c. Goedkeuring van :
i. de partiële splitsing door overneming van een gedeelte van
Gaselwest van de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het
grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton en Montde-l’Enclus en de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het
grondgebied van de gemeente Ellezelles van Gaselwest door Ores
Assets cvba, dit overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor
vermeld onder punt 1.b. omvattende alle activa en passiva en alle
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op
basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met
inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat alle
sedert 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 door Gaselwest
gestelde verrichtingen betreffende de overgenomen activiteiten,
geactualiseerd in een per 31 december 2018 vastgestelde
jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria
gehanteerd voor de jaarrekening 2018, zoals opgenomen in het
splitsingsvoorstel – ook boekhoudkundig en fiscaal – voor
rekening zijn van de overnemende vennootschap Ores Assets cvba,
op last voor deze laatste Gaselwest te vrijwaren voor alle vorderingen
en de kosten van de partiële splitsing te dragen, en voor het overige
onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder
punt 1.b. hiervoor vermeld splitsingsvoorstel.
ii. de overeenkomstige kapitaalvermindering.
d. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen
van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming
omtrent de partiële splitsing en inzonderheid verlening van machtiging
om :
i. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die
gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt
1.a. en b. vast te stellen;
ii. de verwezenlijking van partiële splitsing vast te stellen;
iii. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend
de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een
ambtshalve inschrijving;
iv. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en
alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
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v. t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG en de CWaPE alle
mededelingen en vereiste formaliteiten te vervullen.
e. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande
agendapunten 1.a. tot en met 1.d bij authentieke akte te doen vaststellen.
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2019.
3. Statutaire benoemingen
4. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het voorstel tot partiële splitsing
door overneming van de activiteiten elektriciteits- en gasdistributie op het
grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles en Mont-del’Enclus van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest door ORES Assets CVBA
zoals opgenomen in de agenda.
Artikel 3
De gemeenteraad verleent machtiging om de beslissingen genomen in de punten
1.a. t.e.m. 1.d. van de agenda bij authentieke akte te doen vaststellen.
Artikel 4
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest op 17 december 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden), waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te
keuren.
Artikel 5
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas
en Elektriciteit van het Westen, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie)
uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
Artikel 6
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
7.

Intercommunale Leiedal
- goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2018
- goedkeuren statutenwijziging
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan de intercommunale Leiedal.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 12 oktober 2018 om
deel te nemen aan de zitting van de Buitengewone Algemene Vergadering van de
intercommunale Leiedal op 18 december 2018.
De aangetekende brief van de intercommunale Leiedal van 12 oktober 2018 met
uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering op 18 december 2018,
vermeldt volgende agenda:
1. Statutenwijziging
Aanpassing aan de artikels 7 §3, 9, 17, 20 §2, 21, 27, 31 §5, 48 §8 en de
Bijlage 1.
2. Jaaractieplan en begroting 2019
Goedkeuring van het Jaaractieplan en de begroting van 2019.
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3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2019
In uitvoering van Artikel 14 van de statuten van Leiedal stelt de Algemene
Vergadering de bijdrage van de gemeenten vast voor het begrotingsjaar
2019.
4. Code van Goed Bestuur bestuurders Leiedal
In uitvoering van artikel 434 van het Decreet Lokaal Bestuur legt de
Algemene Vergadering de Code Goed Bestuur vast die van toepassing is op
de bestuurders van de raad van bestuur;
5. Voorbereiding verlenging Leiedal (‘Leiedal 4.0’)
Mondelinge toelichting over de stand van zaken en verdere timing ter
voorbereiding van de Algemene Vergadering van mei 2019.
6. Varia.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
Buitengewone Algemene Vergadering van de intercommunale Leiedal op 18
december 2018:
1. Statutenwijziging
Aanpassing aan de artikels 7 §3, 9, 17, 20 §2, 21, 27, 31 §5, 48 §8 en de
Bijlage 1.
2. Jaaractieplan en begroting 2019
Goedkeuring van het Jaaractieplan en de begroting van 2019.
3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2019
In uitvoering van Artikel 14 van de statuten van Leiedal stelt de Algemene
Vergadering de bijdrage van de gemeenten vast voor het begrotingsjaar
2019.
4. Code van Goed Bestuur bestuurders Leiedal
In uitvoering van artikel 434 van het Decreet Lokaal Bestuur legt de
Algemene Vergadering de Code Goed Bestuur vast die van toepassing is op
de bestuurders van de raad van bestuur.
5. Voorbereiding verlenging Leiedal (‘Leiedal 4.0’)
Mondelinge toelichting over de stand van zaken en verdere timing ter
voorbereiding van de Algemene Vergadering van mei 2019.
6. Varia.
Artikel 2
Het ontwerp van wijzigingen aan de statuten van de intercommunale Leiedal, zoals
ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, wordt goedgekeurd.
Artikel 3
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de
Buitengewone Algemene Vergadering van de intercommunale Leiedal op 18
december 2018, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Artikel 4
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de
intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk.
Artikel 5
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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8.

TMVS dv - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018
Feiten, context en argumentatie
De gemeente neemt deel aan TMVS dv.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 25 oktober 2018 om
deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van
TMVS dv op 19 december 2018.
De aangetekende brief van TMVS dv van 25 oktober 2018 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering op 19 december 2018, vermeldt volgende
agenda
1. Toetredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse
toetredingen
3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
4. Begroting
5. Benoemingen
6. Mededelingen
6.1. Presentiegelden vanaf 2019
6.2. Overige
7. Varia.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 19 december 2018:
1. Toetredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse
toetredingen
3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
4. Begroting
5. Benoemingen
6. Mededelingen
6.1. Presentiegelden vanaf 2019
6.2. Overige
7. Varia.
Artikel 2
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger
opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 19 december 2018, waarvoor
een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan
 TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent
 per elektronische post op 20181219BAVTMVS@farys.be.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
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B-PUNT
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
9. Algemeen retributiereglement - kennisname aanpassing tarieven
Feiten, context en argumentatie
Het College van Burgemeester en Schepenen keurde volgende aanpassingen aan de
tarieven goed:
 op 23 januari 2018 'Algemeen Retributiereglement – wijziging tarieven
dranken basisassortiment – goedkeuring';
 op 6 februari 2018 'Algemeen Retributiereglement – wijziging tarieven extra
opvang speelpleinwerking / Sportkampen + Korting vooraf inschrijven
speelpleinwerking - goedkeuring';
 op 27 maart 2018 'Algemeen Retributiereglement - wijziging tarieven dranken
basisassortiment - goedkeuring';
 op 12 juni 2018 ' Algemeen retributiereglement - vaststellen tarieven dranken
bij uitzondering';
 op 14 augustus 2018 'Algemeen retributiereglement - aanpassing';
 op 21 augustus 2018 'Algemeen Retributiereglement - vaststellen tarieven
dranken bij uitzondering'.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van onderstaande collegebesluiten:
 Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 januari
2018 houdende 'Algemeen Retributiereglement – wijziging tarieven dranken
basisassortiment – goedkeuring';
 Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 6 februari 2018
houdende 'Algemeen Retributiereglement – wijziging tarieven extra opvang
speelpleinwerking / Sportkampen + Korting vooraf inschrijven
speelpleinwerking - goedkeuring';
 Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 maart 2018
houdende 'Algemeen Retributiereglement - wijziging tarieven dranken
basisassortiment - goedkeuring';
 Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 juni 2018
houdende 'Algemeen retributiereglement - vaststellen tarieven dranken bij
uitzondering';
 Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 augustus
2018 houdende 'Algemeen retributiereglement - aanpassing';
 Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 augustus
2018 houdende 'Algemeen Retributiereglement - vaststellen tarieven
dranken bij uitzondering'.
Artikel 2
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.
10.

Klachtenbehandeling - kennisnemen rapport 2017 - 2018

Feiten, context en argumentatie
Artikel 9 van het reglement betreffende klachtenbehandeling bepaalt dat de
behandelde klachten jaarlijks aan de gemeenteraad worden gerapporteerd.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport klachtenbehandeling voor de
periode 2017 –2018 :
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Aard van de
klacht

aantal

dienst
burgerzaken klacht ivm foto voor
reispas
Dienst ruimtelijke
omgeving - klacht
ivm procedure
klachtenbehandeling
milieudienst - klacht
ivm service op
recyclagepark
TOTAAL

1

klacht

besluit

ontvankelijk onontvankelijk gegrond ongegrond
1
1

1

1

1

1

3

2

1

1

0

2

Artikel 2
Deze beslissing wordt onderworpen aan administratief toezicht.
11.

Evangelische Kerk Kuurne - budget 2019 - aktename

Feiten, context en argumentatie
De lokale protestantse geloofsgemeenschap 'Evangelische Kerk Kuurne' met als
gebiedsomschrijving Kuurne, Kortrijk, Menen en Zwevegem en met als
vestigingsplaats Kattestraat 27 te 8520 Kuurne, werd erkend bij ministerieel besluit
van 26 april 2013.
De verdeelsleutel voor de bijdragen in de kosten werd als volgt vastgelegd:
Kuurne: 26,44%, Kortrijk: 49,15%, Menen: 10,85% en Zwevegem: 13,56%.
De gemeente Kuurne heeft het budget 2019 van de Evangelische Kerk Kuurne
ontvangen op 2 oktober 2018. De Evangelische Kerk Kuurne is zelfbedruipend en
vraagt geen exploitatietoelage van de gemeenten.
Adviezen en visum
Gunstig advies van het ARPEE van 2 oktober 2018 betreffende het budget 2019 van
de Evangelische Kerk Kuurne.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 van de Evangelische Kerk
Kuurne.
Artikel 2
Afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de
provinciegouverneur, de Evangelische Kerk Kuurne, het ARPEE, het
gemeentebestuur Zwevegem en de stadsbesturen Kortrijk en Menen.
De agenda wordt beëindigd om 22:00 uur.
De algemeen directeur,

Els Persyn

De voorzitter van de raad,

Eric Lemey
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