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GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
1. Goedkeuren van het verslag van de vorige zitting
De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige zitting goed.
--------------------------------------OPENBAAR
Algemene administratie
2. Goedkeuren algemeen kader van het systeem van organisatiebeheersing
Op basis van een begeleidingstraject onder leiding van BDO werd een actieplan opgesteld rond
organisatiebeheersing voor gemeente en OCMW Dentergem.
De gemeenteraad legt het kader voor organisatiebeheersing vast en neemt kennis van de prioritair
aan te pakken acties binnen de organisatie.
--------------------------------------3. Gaselwest - buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020: goedkeuring
agenda en vaststelling van het mandaat
Het gemeentebestuur van Dentergem is aangesloten bij Gaselwest en wordt uitgenodigd om de
buitengewone algemene vergadering van 15 decmeber 2020 bij te wonen.
De agendapunten en de bijhorende stukken worden meegedeeld.
--------------------------------------4. Goedkeuren samenwerkingsprotocol en afsprakennota Wonen-Welzijn
We willen een samenwerkingsprotocol Wonen – Welzijn afsluiten tussen CAW, OCMW en
Gemeente Dentergem, S.V.K. Regio Tielt, Woonwinkel Regio Tielt, Mijn Huis en Helpt Elkander.
Deze actoren zijn werkzaam op het grondgebied Dentergem.
--------------------------------------5. Mandelstraat: voorlopig onteigeningsbesluit
Het gemeentebestuur wenst een buurtparking aan te leggen in De Mandelstraat te Wakken. Om
deze realisatie mogelijk te maken dient een perceel onteigend te worden.
De gemeenteraad stelt een voorlopig onteigeningsbesluit op, zodat het college van burgemeester en
schepenen met een openbaar onderzoek kan starten.
--------------------------------------6. Goedkeuring notariële ontwerpakte met betrekking tot de toetreding bij Fluvius voor de
activiteit openbare verlichting
De notariële ontwerpakte met betrekking tot de toetreding bij Fluvius voor de activiteit openbare
verlichting werd ons toegestuurd. Deze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
De notariële akte wordt verleden op 20 november 2020 om 14u00 in het regiogebouw te Kortrijk,
President Kennedypark 12.
--------------------------------------7. I.V.I.O. - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2020: goedkeuring agenda
en vaststelling van het mandaat
Het gemeentebestuur van Dentergem is aangesloten bij I.V.I.O en wordt uitgenodigd om de
buitengewone algemene vergadering van 14 december 2020 bij te wonen.
De agendapunten en de bijhorende stukken worden meegedeeld.
--------------------------------------Financien en comptabiliteit
8. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met KZ Dentergem
KZ Dentergem en het gemeentebestuur wensen zich ertoe te verbinden om een partnership te
ontwikkelen met als doel de voetbalinfrastructuur uit te baten en te onderhouden. Hierbij is een

schriftelijke overeenkomst nodig om de verplichtingen en verantwoordelijkheden van beide partijen
vast te leggen waarbij er ook duidelijkheid is over welke kosten de gemeente al dan niet op zich
neemt.
--------------------------------------9. Opvolgingsrapportering BBC 2020
De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde opvolgingsrapportering tot en met het derde
kwartaal 2020.
--------------------------------------10. Kennisname managementrapport 2de kwartaal 2020
De gemeenteraad neemt kennis van het managementrapport van het 2de kwartaal 2020 bevattende
een financiële rapportering met betrekking tot de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de
beheerscontrole, de evolutie van de budgetten, de visumverplichting, het debiteurenbeheer en de
financiële risico's van de gemeente, zoals opgemaakt door de financieel directeur op 18 september
2020.
--------------------------------------11. Aktename budget 2021 Kerkfabriek SS.-Petrus en Catharina te Wakken
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van de kerkfabriek SS.-Petrus en Catharina te
Wakken.
--------------------------------------12. Aktename budget 2021 Kerkfabriek Sint-Martinus te Oeselgem
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Martinus te Oeselgem.
--------------------------------------13. Aktename budget 2021 Kerkfabriek SS.-Amandus en Lucia te Markegem
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van de kerkfabriek SS.-Amandus en Lucia te
Markegem.
--------------------------------------14. Aktename budget 2021 Kerkfabriek O.L. Vrouw en Sint-Stefanus te Dentergem
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van de kerkfabriek O.L.V. en Sint-Stefanus te
Dentergem.
--------------------------------------15. Aktename budgetwijziging 2020 - Kerkfabriek SS. Petrus en Catharina te Wakken
Dit agendapunt wordt verdaagd.
--------------------------------------16. Goedkeuring jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Stefanus
- door gouverneur
De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur over de jaarrekening
2019 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Stefanus.
--------------------------------------17. Goedkeuring jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Sint-Amandus en Sint-Lucia - door
gouverneur
De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur over de jaarrekening
2019 van het kerkbestuur Sint-Amandus en Sint-Lucia.
--------------------------------------18. Goedkeuring jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Sint-Martinus - door gouverneur
De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur over de jaarrekening
2019 van het kerkbestuur Sint-Amandus en Sint-Lucia.
--------------------------------------19. Goedkeuring jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Sint-Petrus en Sint-Catharina - door
gouverneur
De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur over de jaarrekening
2019 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Stefanus.
--------------------------------------20. Financiële verdeelsleutel en dotatie 2021 hulpverleningszone Midwest

De gemeente Dentergem is ingedeeld in hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen (Zone Midwest).
De dotatie van de gemeente Dentergem aan deze zone Midwest moet ingeschreven worden in de
gemeentebegroting.
--------------------------------------Leefmilieu
21. Overeenkomst tussen I.V.I.O. en vzw De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen –
vaststellen werkingssubsidie 2021
Tussen I.V.I.O. en vzw De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen bestaat een overeenkomst
waardoor I.V.I.O. de gemeenten adviseert om in functie van een goede werking van de
kringwinkels in het werkingsgebied van I.V.I.O., een bijdrage te betalen in de werkingskosten ten
belope van 0,125 euro.
Eveneens wordt het jaarverslag van vzw De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen ter kennis
gebracht van de gemeenteraad.
--------------------------------------Personeel
22. Goedkeuring addendum aan de overeenkomst afgesloten met Sodexo: uitgifte van
ecocheques naar aanleiding van sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en
provinciale besturen en uitgifte elektronische Lunch Pass
Er werd een sectoraal akkoord afgesloten om de koopkracht te verhogen van personeelsleden die
onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen
vallen. Er wordt een koopkrachtverhoging van € 200 per voltijds equivalent voorzien wordt vanaf 1
januari 2020.
Het behoort tot de autonomie van de lokale en provinciale besturen om, na onderhandeling met de
sociale partners (representatieve vakorganisaties), zelf te bepalen hoe de koopkrachtverhoging
wordt doorgevoerd.
Er wordt voorgesteld om ecocheques in te voeren, die kunnen worden uitgegeven door Sodexo.
--------------------------------------23. Kalender 2021
In 2021 vallen er een aantal feestdagen samen met een zaterdag of een zondag. Deze dagen dienen
op een andere manier te worden toegekend aan de personeelsleden die niet in het weekend werken.
Ook het collectief verlof en de dienstvrijstellingen voor 2021 worden vastgelegd.
--------------------------------------24. Kennisname van de afsprakennota en de overeenkomst betreffende telewerk voor het
gemeentepersoneel
µDe regering roept, in het kader van de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan, opnieuw op om indien mogelijk zoveel mogelijk van thuis uit te
werken.
Er werd een algemeen afsprakenkader uitgewerkt binnen gemeente en OCMW Dentergem om
telewerk te formaliseren. Er werd ook een overeenkomst afgesloten met iedere medewerker die aan
telewerken doet. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de documenten die
werden opgesteld.
--------------------------------------Politie
25. Kennisname van de begrotingswijzigingen dienstjaar 2020 politiezone MIDOW
De begrotingswijzigingen 1 en 2 van de politiezone MIDOW worden meegedeeld aan de
gemeenteraad.
--------------------------------------26. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie 2021 aan de politiezone MIDOW
De dotatie van de gemeente Dentergem aan de Politiezone MIDOW werd vastgesteld op
602.962,00Euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hieraan goedkeuring te verlenen.
--------------------------------------Ruimtelijke ordening
27. Toekennen straatnaam verkaveling Vijvestraat - voorlopige vaststelling

Er is nood aan een nieuwe straatnaam in de aan te leggen verkaveling in de Vijvestraat in
Oeselgem. Er werd hiervoor advies ingewonnen bij de dorpsraad.
--------------------------------------28. Goedkeuring wegenis- en rioleringswerken verkaveling 2020/00034/VK, Wakken
Er werd een omgevingsvergunningaanvraag ingediend door ARS METIENDI (Statiestraat 29 8720 Dentergem) voor een nieuwe verkaveling. Het gaat over het verkavelen van gronden in 21
bouwkavels voor woningbouw met aanleg nieuwe wegenis.
De verkaveling wordt niet goed goedgekeurd.
--------------------------------------29. Varia
---------------------------------------

