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Memorie van toelichting van  
de Gemeenteraad van donderdag 15 maart 2018 

 

VOORSTEL VAN BESLISSINGEN 

 

TOELICHTING 

1. 19u: toelichting door S. Van Eeckhoutte, directeur WIV - overdracht, 

ontbinding en vereffening van WIV. 

GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 

2. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad 

Voorstel van besluit 

Artikel 1 

Het verslag van de gemeenteraad van 22 februari 2018 wordt goedgekeurd. 

OPENBAAR 

A-PUNT 

WONEN EN OMGEVING 

Publieke ruimte 

3. Gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de Vlaamse 

Regering d.d. 17 juli 2015 met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact - 

goedkeuring 

Feiten, context en argumentatie 

Gemeenten kunnen voor de (her)aanleg van hun rioleringsstelsel een beroep doen op 

subsidies van de Vlaamse overheid. Maar om de gemeenten een bijkomende impuls te 

geven voor de verdere uitbouw van hun gescheiden rioleringsstelsel en de 

optimalisatie van het bestaande stelsel, is er ook het Lokaal Pact. De gemeenteraad 

besliste in zitting van 5 mei 2008 om toe te treden tot het Lokaal Pact. 

  

Sinds 2008 neemt de Vlaamse overheid via het bovengemeentelijk 

investeringsprogramma gemeentelijke rioleringsinspanningen over. Voor de periode 

2017 -2021 doet de Vlaamse overheid jaarlijks 130 miljoen euro aan gemeentelijke 

investeringen. De projecten worden uitgevoerd door Aquafin. 

  

De projectkeuze voor het Lokaal Pact gebeurt door de VMM. Daarbij wordt gestreefd 

naar een maximaal ecologisch rendement van de investeringen (gemeentelijke én 

bovengemeentelijke). Zo ondersteunt het Lokaal Pact de realisatie van de 

doelstellingen van de kaderrichtlijn Water en wordt gewerkt aan een goede 

waterkwaliteit. 
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De beslissing van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 ter ondersteuning van de nog 

te leveren gemeentelijke rioleringsinspanningen werd genomen onder de strikte 

voorwaarde dat er, voor de investeringen die vallen onder de gemeentelijke 

saneringsplicht, een algemene gebruiksovereenkomst moet worden afgesloten. 

  

De gebruiksovereenkomst werd opgemaakt in samenspraak met volgende partijen: 

 Aquafin 

 Vlaamse Milieumaatschappij 

 rioolbeheerders 

 VVSG 

  

De gebruiksovereenkomst bepaalt dat, na uitvoering van de investering door Aquafin, 

het beheer ervan gebeurt door de Gemeentelijke Saneringsplichtige. Ze omvat 

bepalingen inzake het tot stand komen en het goedkeuren van het technisch plan en 

het ontwerp, de uitvoering van het project, de oplevering van de werken, de 

verantwoordelijkheden van de diverse partijen. Ze omvat eveneens een omschrijving 

van de reeds gemaakte kosten die in aanmerking komen voor terugbetaling. 

  

Vermits de gebruiksovereenkomst een raamovereenkomst betreft, geldt deze voor 

alle  projecten die onder het regime van het Lokaal Pact met gemeentelijke 

saneringsplicht vallen. 

  

De gemeente bevestigt door de gebruiksovereenkomst met de VMM en Aquafin te 

ondertekenen dat de gemeentelijke rioolbeheerder na uitvoering van de werken het 

beheer van de door Aquafin aangelegde gemeentelijke rioleringsinfrastructuur voor 

zijn rekening neemt. We hebben deze gebruiksovereenkomst ontvangen ter 

ondertekening van Aquafin omdat een project is geselecteerd. Volgend project is 

geselecteerd: "23259G Kuurne LP cat. 3 in project: sanering Vaarnewijkbeek".  

  

Aquafin vraagt om voor het verder verloop van de Lokaal Pact investeringen, de 

overeenkomst te ondertekenen en in tweevoud terug te bezorgen. 

Voorstel van besluit 

Artikel 1 

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de gebruiksovereenkomst in 

toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 17 juli 2015 met 

betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact. 

  

Artikel 2 

De gebruiksovereenkomst in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

  

Artikel 3 

De voorzitter van de raad, Frans Ramon en de gemeentesecretaris, Veronique 

Vanhoutte worden gemachtigd om deze gebruiksovereenkomst te ondertekenen. 

 

Artikel 4 

Deze beslissing zal samen met de ondertekende overeenkomst in tweevoud worden 

terugbezorgd aan Aquafin t.a.v. accountmanagement. 

  

Artikel 5 

Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht. 

4. Project LP cat. 3 in project sanering Vaarnewijkbeek in het kader van de Lokaal 

Pact gebruiksovereenkomst - akkoordverklaring 

Feiten, context en argumentatie 

In huidige zitting van de gemeenteraad wordt de gebruiksovereenkomst in toepassing 

van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 17 juli 2015 met betrekking tot de 

invulling van het Lokaal Pact ter goedkeuring voorgelegd. 
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In het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) worden voor elke gemeente de 

overnamepunten bepaald. Een overnamepunt geeft in het rioleringsnetwerk aan tot 

waar de bevoegdheid van de gemeente loopt en waar de taak van het gewest 

begint. Alle riolen stroomopwaarts dit overnamepunt behoren tot de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Stroomafwaarts een overnamepunt wordt 

riolering aangelegd door het gewest. Zo krijgen alle gemeenten en het gewest een 

duidelijk beeld van de investeringen die zij nog moeten plannen. 

  

WELKE GEMEENTELIJKE RIOLERINGSINSPANNINGEN KUNNEN OVERGENOMEN 

WORDEN DOOR HET VLAAMSE GEWEST? 

6 categorieën van gemeentelijke rioleringsprojecten komen in aanmerking voor 

overname door het Vlaamse Gewest: 

– de aanleg van riolering in het buitengebied, welke (deels) ten laste kan genomen 

worden door het overnamepunt gemeente-gewest te verschuiven in afwachting van 

een bijsturing van de in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) vastgelegde 

overnamepunten; 

– de (her)aanleg van gemeentelijke leidingen gelegen tussen (opwaarts én afwaarts) 

bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur beheerd door Aquafin; 

– de aanleg van gemeentelijke dienstrioleringen bij collectorprojecten van nv Aquafin; 

– gemeentelijke investeringen in het kader van de optimalisatie van de DWA- en RWA-

aanpak met een belangrijke impact op de bovengemeentelijke 

saneringsinfrastructuur; 

– de (her)aanleg van gemeentelijke riolering in het kader van de (her)aanleg van 

gewestwegen; 

– de aanleg van gemeentelijke rioleringen in het kader van de realisatie van de 

doelstellingen van de kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Zwemwaterrichtlijn. 

  

Voor elk van de betrokken categorieën werden criteria gedefinieerd waaraan 

potentiële projecten door de Vlaamse Milieumaatschappij worden getoetst. Daarnaast 

dienen de in aanmerking komende projecten ook bij te dragen tot het behalen van 

door het Vlaams Gewest prioritair gestelde doelstellingen. 

Essentieel bij de programmering op het investeringsprogramma is tevens de 

afstemming op andere (al dan niet gemeentelijke) investeringsprojecten. 

  

Bovendien dient de gemeente/rioolbeheerder 

- steeds akkoord te gaan met de uitvoering door Aquafin van betrokken project ten 

laste van het Vlaams Gewest; 

- en (voor zover van toepassing) zich te engageren na uitvoering van de werken het 

beheer van de aangelegde gemeentelijke infrastructuur ten laste te nemen. 

Hiertoe dient de rioolbeheerder een (model)overeenkomst te ondertekenen. 

Tenslotte mogen de projecten ook nog niet op de markt gebracht zijn (d.w.z. 

aanbestedingen mogen nog niet gepubliceerd zijn). 

  

Het Vlaams Gewest gaf op 5 april 2016  aan Aquafin de opdracht om een technisch 

plan uit te werken voor het project 23.259G: LP cat. 3 in project : Sanering 

Vaarnewijkbeek. Dit project heeft als doel "Opname van de lozingspunten op de 

Vaarnewijkbeek door aanleg PS PL in de Hulstsestraat". 

  

Bij de uitwerking van het technisch plan is gebleken dat in de door Aquafin 

voorgestelde, maar nog niet goedgekeurde, saneringswijze ook gemeentelijke 

dienstrioleringen noodzakelijk zijn. Deze gemeentelijke dienstrioleringen voldoen aan 

de criteria voor ten laste name via het Lokaal Pact budget categorie 3, op voorwaarde 

dat het beheer ervan meteen na realisatie wordt opgenomen door de gemeentelijke 

saneringsplichtige en mits ondertekening van de Lokaal Pact gebruiksovereenkomst. 

De betreffende infrastructuur is op de bijgevoegde grondplannen  aangeduid  met een 

deelnummer 300 of hoger. 
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Een definitieve beslissing zal door het Vlaams Gewest genomen worden in het kader 

van de goedkeuring van het technisch plan. Met het oog hierop wenst Aquafin aan ons 

volgend advies te vragen:  

 akkoordverklaring met een ten laste name van de investering door het Vlaams 

Gewest / Aquafin  (onder voorbehoud dat het Vlaams Gewest akkoord gaat met 

ten laste name onder de Lokaal Pact categorie 3) 

 akkoordverklaring met het technisch plan voor deze infrastructuur 

  

Dit advies moet via bijgevoegde inlichtingenfiche tegen ten laatste 20 april 2018 

overgemaakt worden aan de VMM  lokaalpact@vmm.be met kopie aan Aquafin via 

lokaalpact@aquafin.be. 

  

Voorstel van besluit 

Artikel 1 

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met een ten laste name van de investering 

voor het project LP cat. 3 in project Sanering Vaarnewijkbeek door Aquafin onder 

voorbehoud dat het Vlaams Gewest akkoord gaat met ten laste name via de Lokaal 

Pact categorie 3. 

  

Artikel 2 

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het technisch plan voor deze 

infrastructuur. 

  

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing met bijgevoegde inlichtingenfiche zal ten laatste tegen 20 

april 2018 worden overgemaakt aan VMM (lokaalpact@vmm.be) met kopie aan 

Aquafin via lokaalpact@aquafin.be. 

 

INTERNE DIENSTVERLENING 

Bestuurszaken 

5. W.I.V. - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van 

vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 

jaarvergadering van woensdag 28 maart 2018 

Feiten, context en argumentatie 

De gemeente neemt deel aan W.I.V.. 

De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 9 februari 2018 om deel te 

nemen aan de zitting van de jaarvergadering van W.I.V. op woensdag 28 maart 2018 

om 18u. 

De aangetekende brief van W.I.V. van 9 februari 2018 met uitnodiging tot de 

jaarvergadering op woensdag 28 maart 2018 om 18u, vermeldt volgende agenda: 

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-consessiegevers het Provinciebestuur West-Vlaanderen, 

het Vlaamse Gewest en de intercommunale Leiedal van de verlenging van de 

grond-concessies voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem tot 31 december 

2022; 

7. Varia en dankwoord. 

mailto:lokaalpact@vmm.be
mailto:lokaalpact@aquafin.be
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Voorstel van besluit 

Artikel 1 

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de 

jaarvergadering van W.I.V. op woensdag 28 maart 2018 om 18u: 

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-consessiegevers het Provinciebestuur West-Vlaanderen, 

het Vlaamse Gewest en de intercommunale Leiedal van de verlenging van de 

grond-concessies voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem tot 31 december 

2022; 

7. Varia en dankwoord. 

 

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 

jaarvergadering van W.I.V. op woensdag 28 maart 2018 om 18u, waarvoor een 

beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 

  

Artikel 3  

Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan W.I.V., 

Luchthavenstraat 1, bus 1, 8560 Wevelgem. 

  

Artikel 4 

Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht. 

 

6. W.I.V. - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van 

vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 

buitengewone algemene vergadering van woensdag 28 maart 2018 - verzoek 

tot vervroegde ontbinding 

Feiten, context en argumentatie 

De gemeente neemt deel aan de W.I.V.. 

De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 27 december 2017 om 

deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van de 

W.I.V. op woensdag 28 maart 2018. 

De aangetekende brief van de W.I.V. van 27 december 2017 met uitnodiging tot de 

buitengewone algemene vergadering op woensdag 28 maart 2018, vermeldt volgende 

agenda: 

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.  

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 Wevelgem-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. 

3° Volmacht tot overdracht.  

4° Schorsing van de vergadering.  
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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. 

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.  

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.  

  8° Voorstel tot afsluiting van de vereffening. 

   9° Volmacht formaliteiten. 

  

Een aantal beslissingen, die op 28 maart 2018 zullen voorgelegd worden aan de 

buitengewone algemene vergadering van de W.I.V., vereisen dat alle aandeelhouders 

van de WIV op de buitengewone algemene vergadering aanwezig/geldig 

vertegenwoordigd zouden zijn en dat de beslissingen met eenparigheid van stemmen 

zouden worden genomen. 

Voorstel van besluit 

Artikel 1 

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de 

buitengewone algemene vergadering van de  W.I.V. op woensdag 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. 

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 Wevelgem-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. 

  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. 

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. 

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.  

  8° Voorstel tot afsluiting van de vereffening. 

   9° Volmacht formaliteiten. 
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Artikel 2 

Overeenkomstig artikel 7 van de statuten van de vereniging W.I.V. verzoekt ons 

gemeentebestuur de buitengewone algemene vergadering om de dienstverlenende 

vereniging onder de rechtsvorm van een CVBA "West-Vlaamse Intercommunale 

Vliegveld Wevelgem-Bissegem" in het kort "W.I.V." met zetel te 8500 Kortrijk, 

Stadhuis, Grote Markt 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, 

afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0207.220.011 en met BTW-nummer 

BE0207.220.011, waarvan het deel uitmaakt met 38 aandelen, vervroegd te 

ontbinden. 

  

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 W.I.V. op woensdag 28 maart 2018, waarvoor een 

beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 

  

Artikel 4  

Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de W.I.V., 

Luchthavenstraat 1 bus 1 te 8560 Wevelgem. 

  

Artikel 5 

Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht. 

7. W.I.V. - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de jaarvergadering van woensdag 28 maart 2018 en 

de buitengewone algemene vergadering van woensdag 28 maart 2018 

Feiten, context en argumentatie 

De gemeente neemt deel aan W.I.V. 

De gemeente werd opgeroepen per aangetekende brief van 27 december 2017 om 

deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van W.I.V. 

op woensdag 28 maart 2018 om 19u en per aangetekende brief van 9 februari 2018 

om deel te nemen aan de zitting van de jaarvergadering om 18u. 

In artikel 15 van de statuten van W.I.V., staat vermeld dat “de benoemingsprocedure 

met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor 

elke Algemene Vergadering”, en dat aldus de vertegenwoordiger nog niet voor de 

volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid. 

Een afgevaardigde van de gemeente moet worden aangesteld om de gemeente geldig 

te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering en op de 

jaarvergadering van W.I.V. en namens de gemeente alle akten en bescheiden in dit 

verband te onderschrijven. 

Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in verband 

met verhindering te vermijden. 

Een aantal beslissingen, die op 28 maart 2018 zullen voorgelegd worden aan de 

buitengewone algemene vergadering van de W.I.V., vereisen dat alle aandeelhouders 

van de WIV op de buitengewone algemene vergadering aanwezig/geldig 

vertegenwoordigd zouden zijn en dat de beslissingen met eenparigheid van stemmen 

zouden worden genomen. 
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Voorstel van besluit 

Artikel 1 

De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………, wonende 

…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger 

van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de  jaarvergadering van de W.I.V. op 

woensdag 28 maart 2018 om 18u. 

De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………, wonende 

…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de 

jaarvergadering van de W.I.V. op woensdag 28 maart 2018 om 18u. 

  

Artikel 2 

De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………, wonende 

…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger 

van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de buitengewone algemene 

vergadering van de W.I.V. op woensdag 28 maart 2018 om 19u. 

  

De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………, wonende 

…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente Kuurne om deel te nemen aan de buitengewone 

algemene vergadering van de W.I.V. op woensdag 28 maart 2018 om 19u. 

 

Artikel 3 

Het onder artikel 1 en artikel 2 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door 

de gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer 

de vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van 

gemeenteraadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de 

nieuwe gemeenteraad, volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad. 

  

Artikel 4 

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de 

hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden 

overgemaakt aan de W.I.V., Luchthavenstraat 1 bus 1 te 8560 Wevelgem. 

 

Artikel 5 

Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht. 

8. De Watergroep - voordracht van een kandidaat P-bestuurder 

Feiten, context en argumentatie 

De gemeente neemt deel aan De Watergroep. 

De brief van 9 februari 2018 van De Watergroep vermeldt dat het mandaat van 

bestuurder van de heer Luc Vande Caveye eindigt op 8 juni 2018, datum van de 

jaarlijkse gewone algemene vergadering van De Watergroep, en dat dit mandaat 

hernieuwbaar is. 

Elke gemeente-vennoot kan een kandidaat P-bestuurder voordragen. 

Het mandaat van P-bestuurder bij De Watergroep is niet verenigbaar met deze 

mandaten: lid van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, Senaat en 

Regering, lid van het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering, lid van het Europees 

Parlement en de Europese Commissie en lid van de bestendige deputatie van een 

provincie. 

De gemeente wenst een kandidaat P-bestuurder  voor te dragen. 
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Voorstel van besluit 

Artikel 1 

De heer/Mevr. ……………………………………………, ……………………., wonende 

…………………………………………… te 8520 Kuurne, wordt voorgedragen als kandidaat P-

bestuurder van De Watergroep. 

  

Artikel 2 

Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de 

gemeenteraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de 

kandidaat P-bestuurder de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest en dit uiterlijk 

op de datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de 

vernieuwing van de gemeenteraad. 

  

Artikel 3 

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de 

hierbij genomen beslissing en een afschrift van deze beslissing zal worden 

overgemaakt aan de secretaris provinciaal comité P-diensten West-Vlaanderen, p/a De 

Watergroep provinciale directie West-Vlaanderen, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk. 

 

Artikel 4 

Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht. 

Personeel 

9. Gemeentepersoneel - gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2017 

betreffende de wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor het 

gemeentepersoneel voor wat betreft artikel 276 §2 a) en b) en bijlage V, punt 

2 en 3 - gemotiveerde rechtvaardiging 

Feiten, context en argumentatie 

De gemeenteraad bracht in zitting van 14 december 2017 wijzigingen aan in een 

aantal verlofstelsels die opgenomen zijn in de rechtspositieregeling. Daarnaast werd 

het zorgkrediet ingevoerd. 

  

De Gouverneur heeft artikel 276 §2 a) en b) en bijlage V, punt 2 en 3 in zijn 

uitvoering geschorst wegens gebrek aan motivering. In artikel 276 wordt het volgende 

bepaald: 

Artikel 276  

§ 1. Het personeelslid kan, in overeenstemming met de bestaande decretale 

regeling betreffende het zorgkrediet, een recht op volledige onderbreking of 

vermindering van de loopbaan met een onderbrekingsvergoeding laten 

gelden onder de hierna vermelde voorwaarden. 

§ 2. Uitsluitingen (zie bijlage V.) 

a)   Zorgkrediet met als motief de zorg voor een kind tot en met de leeftijd 

van 12 jaar: 

Zijn volledig uitgesloten: de decretale graden; de leden van het 

managementteam; de personeelsleden van niveau A; de personeelsleden van 

niveau B4-B5. 

Mogen hun prestaties met maximum een vijfde verminderen: de voltijdse 

personeelsleden van niveau B1-B3; de voltijdse ploegverantwoordelijken, de 

voltijdse personeelsleden van niveau C4-C5. 

b)   Zorgkrediet met als motief het volgen van een opleiding: 

Zijn volledig uitgesloten: de decretale graden; de leden van het 

managementteam; de personeelsleden van niveau A; de personeelsleden van 

niveau B, de personeelsleden van niveau C4-C5, de ploegverantwoordelijken. 

c)   Zorgkrediet met als motief bijstand of verzorging van een zwaar ziek 

gezins- of familielid, palliatieve verzorging en zorg voor een kind met een 

handicap: geen uitsluitingen. 
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Het bestuur kan het geschorste besluit gemotiveerd rechtvaardigen, aanpassen of 

intrekken binnen een termijn van 60 dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de 

verzending van het schorsingsbesluit. 

  

Het bestuur rechtvaardigt de toepassing van artikel 276 §2 a) en b). 

  

De uitsluiting van de decretale graden is wettelijk geregeld. De Herstelwet laat toe dat 

uitsluitingen van 'ambten' gebeuren om redenen die inherent zijn aan de goede 

werking van de dienst. Het bestuur moet aantonen en motiveren wat de redenen 

hiertoe zijn. 

  

Het zorgkrediet met als motief de zorg voor een kind tot en met de leeftijd van 12 jaar 

: dit verlofstelsel zal voornamelijk worden opgenomen nadat de mogelijkheid tot 

bekomen van thematisch verlof - ouderschapsverlof - is uitgeput. 

De uitsluiting van de decretale graden is wettelijk geregeld. Voor de overige 

personeelsleden is een motivatie noodzakelijk en deze luidt als volgt: 

 de personeelsleden die lid zijn van het managementteam hebben allen een 

leidinggevende functie; 

 de personeelsleden van niveau A zijn ofwel stafmedewerker, ofwel diensthoofd, 

ofwel afdelingshoofd (zie opsomming bijlage V). Deze personeelsleden bezitten 

een expertise die noodzakelijk is voor de goede werking van de dienst. Ze zijn 

de functioneel leidinggevenden die aangeduid zijn als evaluatoren. 

 de personeelsleden van niveau B4-B5 zijn ofwel:  

o diensthoofd en geven leiding aan een beperkt aantal personeelsleden. 

Ook zij zijn de functioneel leidinggevenden die aangeduid zijn als 

evaluator. 

o hoofddeskundige en hebben een exclusieve expertise waarbij ze hun 

diensthoofd of afdelingshoofd ondersteunen. 

  

Het bestuur sluit een aantal personeelsleden uit van de mogelijkheid om zorgkrediet te 

nemen met als motief het volgen van een opleiding. Het bestuur investeert in de 

opleiding van de personeelsleden en geeft hen alle kansen om zich, tijdens de 

werkuren, in hun domein te ontplooien en te vervolmaken. 

Vandaar dat er een beperkt aantal personeelsleden zorgkrediet kunnen aanvragen 

voor het volgen van een opleiding. De motivatie om bepaalde personeelsleden uit te 

sluiten is gebaseerd op het feit dat hun afwezigheid de werking van hun dienst 

hypothekeert: 

 de personeelsleden die lid zijn van het managementteam hebben allen een 

leidinggevende functie; 

 de personeelsleden van niveau A zijn ofwel stafmedewerker, ofwel diensthoofd, 

ofwel afdelingshoofd (zie opsomming bijlage V). Deze personeelsleden bezitten 

een expertise die noodzakelijk is voor de goede werking van de dienst. 

Daarnaast zijn ze de functioneel leidinggevenden en aangeduid als evaluatoren. 

 de personeelsleden van niveau B4-B5 zijn ofwel: 

o diensthoofd en geven leiding aan een beperkt aantal personeelsleden. 

Ook zij zijn de functioneel leidinggevenden die aangeduid zijn als 

evaluator. 

o hoofddeskundige en hebben een exclusieve expertise waarbij ze hun 

diensthoofd of afdelingshoofd ondersteunen. 

 de personeelsleden van niveau B1-B3 zijn deskundigen of coördinatoren (zie 

bijlage V). Hun deskundigheid is noodzakelijk voor de goede werking van het 

bestuur vermits zij niet over een collega beschikken die over dezelfde 

deskundigheid beschikt, gezien de grootte van ons bestuur. 

 de personeelsleden van niveau C4-C5 zijn hoofdmedewerkers en beschikken 

over een expertise in hun domein die niet door collega's kunnen worden 

overgenomen. 

 de ploegverantwoordelijken staan in voor de organisatie én de goede werking 

van diverse teams van technici en hulptechnici. 
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Voorstel van besluit 

Artikel 1 

De functies die worden uitgesloten zoals deze vermeld staan in artikel 276 §2 a) en 

b), inclusief bijlage V, blijven behouden. Dit wordt als volgt gemotiveerd 

gerechtvaardigd : alle personeelsleden bezitten ofwel een expertise die noodzakelijk is 

voor de goede werking van het bestuur en/of geven leiding aan één of meerdere 

diensten. 

  

Artikel 2 

Aan artikel 276 §2 a) en b) en in de bijlage wordt toegevoegd dat de uitsluitingen 

gebeuren op basis van expertise en/of leiderschap. 

  

Artikel 3 

Huidige beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

10. Gemeentepersoneel - wijzigen rechtspositieregeling - goedkeuring 

Feiten, context en argumentatie 

Het gemeentebestuur en het OCMW werken dit jaar intens samen om een 

geïntegreerd organogram op te maken. In dit organogram zullen 

domeinverantwoordelijken opgenomen worden. Deze nieuwe functies zijn 

vergelijkbaar met de functie van afdelingshoofd Wonen en Omgeving die in de huidige 

goedgekeurde formatie is opgenomen. 

  

De functie van afdelingshoofd is gesitueerd op niveau A4a-A4b. Vermits in de huidige 

rechtspositieregeling geen bevorderingsmogelijkheden voorzien zijn, moeten deze 

worden toegevoegd. De voorwaarde van anciënniteitsjaren om te mogen deelnemen 

aan de bevorderingsprocedures wordt gesynchroniseerd naar 4 jaar, zowel in niveau A 

als in niveau B. 

  

Het Agentschap Binnenlands Bestuur geeft in zijn schrijven van 6 februari 2018, 

referte 2018-40, een aantal opmerkingen naar aanleiding van de beslissing van de 

gemeenteraad van 14 december 2017 op de lokale rechtspositieregeling en vraagt 

deze te verwerken in de lokale rechtspositieregeling. Volgende opmerkingen kunnen 

onmiddellijk worden aangepast: 

 artikel 108 § 3: toevoegen voltijds Vlaams Zorgkrediet in de opsomming van de 

periodes zonder recht op salaris die gelijkgesteld worden met dienstactiviteit 

voor de toekenning van graad-, niveau-, dienst- en schaalanciënniteit; 

 artikel 151 tweede paragraaf: schrappen verwijzing naar artikel 104, 3° tot en 

met 6°. Artikel 104,§ 2 van het gemeentedecreet is immers geschrapt; 

 artikel 275, §4: overtollige definitie van 'kind'. 

De opmerking betreffende artikel 70 wordt nog niet in huidig besluit aangepast maar 

zal onderwerp uitmaken van een volgende wijziging. 

Voorstel van besluit 

Artikel 1 

Artikel 126 wordt integraal vervangen door : 

Niveau A 

De algemene voorwaarden voor bevordering zijn: 

1° voor een graad van rang Ax, schalen A4a-A4b  

a. ten minste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van rang 

Av, schalen A1a-A3a of ten minste 4 jaar niveauanciënniteit hebben 

in een graad van rang Bx, schalen B4-B5, of in beide niveaus 

samen; 

b. als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die 

een diploma vereist, voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij 

aanwerving voor de vacante functie; 

c. niet het verbetertraject van de waarderingscyclus volgen; 
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d. slagen voor de selectieprocedure. 

  

2° voor een graad van rang Av, schalen A1a-A3a  

a. titularis zijn van een graad van niveau B of niveau C; 

ten minste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van 

niveau B of ten minste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in een 

graad van niveau C of in beide niveaus samen; 

b. als de functie een beschermde titel behelst of een specialisatie die 

een diploma vereist, voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij 

aanwerving voor de functie; 

c. niet het verbetertraject van de waarderingscyclus volgen; 

d. slagen voor de selectieprocedure 

  

Niveau B 

De algemene voorwaarden voor een bevordering zijn: 

1° voor een graad van rang Bx, schalen B4-B5  

a. ten minste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van rang 

Bv, schalen B1-B3; 

b. als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die 

een diploma vereist, voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij 

aanwerving voor de vacante functie 

c. niet het verbetertraject van de waarderingscyclus volgen; 

d. slagen voor de selectieprocedure. 

  

2° voor een graad van rang Bv, schalen B1-B3  

a. ten minste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van rang 

Cv, schalen C1-C3 of ten minste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in 

een graad van rang Cx, schalen C4-C5 of ten minste 4 jaar 

niveauanciënniteit hebben in een graad van Dx, schalen D4-D5 of in 

voormelde niveaus samen; 

b. als de functie een beschermde titel betreft of een specialisatie die 

een diploma vereist, voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij 

aanwerving voor de vacante functie; 

c. niet het verbetertraject van de waarderingscyclus volgen; 

d. slagen voor de selectieprocedure. 

  

Artikel 2 

Aan artikel 108 §3 wordt 'het voltijds Vlaams Zorgkrediet' toegevoegd: 

§3. De volgende periodes zonder recht op salaris worden gelijkgesteld met 

dienstactiviteit voor de toekenning van graad-, niveau-, dienst- en 

schaalanciënniteit: 

 de voltijdse loopbaanonderbreking; 

 het voltijds politiek verlof; 

 het onbetaald verlof; 

 de disponibiliteit wegens ziekte; 

 de disponibiliteit wegens ambtsopheffing; 

 het voltijds Vlaams Zorgkrediet. 

  

Artikel 3 

In artikel 151, tweede paragraaf wordt de verwijzing naar artikel 104, 3° tot en met 

6° van het gemeentedecreet geschrapt. 

De tekst wordt: 

Op voorwaarde dat het contractuele personeelslid daarmee instemt en voor zover 

er met toepassing van artikel 104, 3° tot en met 6°,  GD, in de contractuele 

betrekkingen van de personeelsformatie een passende functie van dezelfde rang 

vacant is, kan de herplaatsing om gezondheidsredenen en op eigen verzoek als 

vastgesteld voor de vast aangestelde statutaire personeelsleden onder dezelfde 

voorwaarden toegepast worden op contractuele personeelsleden die de 

inwerkperiode voltooid hebben. 
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Artikel 4 

In artikel 275 §4 wordt de eerste alinea, namelijk de definitie van kind, geschrapt: 

§ 4. Zorg voor een kind met een handicap. 

Onder een kind wordt verstaan : 

 Eigen kind en kind van de partner waarmee het personeelslid gehuwd 

is of wettelijk samenwoont; 

 Adoptiekind of adoptiekind van de partner waarmee het personeelslid 

gehuwd is of wettelijk samenwoont; 

 Pleegkind/pleegzorg 

Onder een kind met handicap wordt een van de volgende kinderen verstaan: ... 

  

Artikel 5 

Deze beslissing wordt onderworpen aan het administratief toezicht. 

11. Gemeentepersoneel - wijzigen formatie - goedkeuring 

Feiten, context en argumentatie 

Het gemeentebestuur en het OCMW werkten in 2017 intens samen om een 

geïntegreerd organogram op te maken. Na diverse besprekingen beschikken het 

gemeentebestuur en het OCMW over een gezamenlijk streeforganogram waarin twee 

domeinverantwoordelijken zijn opgenomen. 

  

Vooraleer kan worden overgegaan tot de verdere verfijning van het geïntegreerd 

organogram wensen het gemeentebestuur en het OCMW de domeinverantwoordelijken 

aan te duiden zodat deze kunnen participeren in de besprekingen. Deze 

domeinverantwoordelijken zijn opgenomen op de formatie van het gemeentebestuur. 

  

In de huidige formatie bestaat de betrekking van afdelingshoofd “Wonen en 

Omgeving”, A4a-A4b reeds. Enkel de term ‘afdelingshoofd’ van deze functie moet 

worden omgezet naar ‘domeinverantwoordelijke’. 

  

De bestaande betrekking van afdelingshoofd “Samenleven” A1a-A3a moet worden 

gewijzigd naar “Domeinverantwoordelijke Leven en Welzijn” op niveau A4a-A4b. Deze 

betrekking komt ter vervanging van één van de diensthoofden. 

  

Voorstel van besluit 

Artikel 1 

De formatie in niveau A wordt : 

  

rang 

functionele 

loopbaan graadnaam nieuwe formatie  

NIV. A       

Hogere graad 

Ax A4a-A4b domeinverantwoordelijke 2 

basisgraad 

Av A1a-A3a diensthoofd 2 

Av A1a-A3a stafmedewerker 1 

 De functies van domeinverantwoordelijke komen ter vervanging van één van de 

diensthoofden. 

  

Artikel 2 

In artikel 165 en bijlage V van de rechtspositieregeling wordt in niveau A, hogere 

graad, de graad 'afdelingshoofd' gewijzigd in 'domeinverantwoordelijke'. In de 

basisgraad wordt de graad 'afdelingshoofd' geschrapt. 

Daartoe wordt niveau A : 
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graad rang Schalen 

basisgraad 

stafmedewerker 

diensthoofd 

Av A1a-A2a-A3a 

Hogere graad 

domeinverantwoordelijke Ax A4a-A4b 

  

Artikel 3 

Deze beslissing wordt onderworpen aan het administratief toezicht. 

  


