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------------------------------------------------DE GEMEENTERAAD
Na vastgesteld te hebben dat in toepassing van art. 20 van het decreet over het lokaal bestuur elk
raadslid minstens acht dagen op voorhand, de notulen samen met de uitnodiging tot de vergadering,
de dagorde van deze zitting heeft ontvangen.
GAAT OVER TOT DE DAGORDE
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
1. Goedkeuren van het verslag van de vorige zitting
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 29 juli 2020;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Enig artikel: het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 29 juli 2020 wordt goedgekeurd.
--------------------------------------OPENBAAR
Geen lid voor bevoegdheid gedefinieerd
Algemene administratie
2. Goedkeuren algemeen kader van het systeem van organisatiebeheersing
Gelet op het auditdecreet van 5 juli 2013;
Gelet op het het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2015 houdende het charter interne
controle;
Gelet op de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen van Audit Vlaanderen, toegevoegd
als bijlage bij deze beslissing;
Gelet op het rapport van Audit Vlaanderen van 7 juni 2019 met betrekking tot de organisatie-audit
na zelfevaluatie, toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Gelet op het rapport van BDO 19 oktober 2020, toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Gelet op het verslag van het managementteam van 19 en 25 augustus 2020, toegevoegd als bijlage
bij deze beslissing;
Overwegende dat gemeente en OCMW Dentergem dagelijks werk maken van het realiseren van de
(beleids)doelstellingen;
Overwegende dat de Vlaamse Overheid een beleid met betrekking tot organisatiebeheersing heeft
uitgewerkt om de realisatie van de doelstellingen te faciliteren;
Overwegende dat een goed werkend systeem van organisatiebeheersing het mogelijk maakt dat
overheidsinstanties goed functioneren op 4 vooropgestelde doelstellingen, namelijk effectiviteit,
integriteit, kwaliteit en efficiëntie;
Overwegende dat Audit Vlaanderen aan overheidsinstanties een hulpmiddel aanbiedt (Leidraad
Organisatiebeheersing) bij het uitbouwen van een systeem van organisatiebeheersing, zoals
opgenomen als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de
organisatiebeheersing van een lokaal bestuur georganiseerd wordt, met inbegrip van de te nemen

controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van personeelsleden en organen die ervoor
verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het
organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn;
Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgelegd door de algemeen directeur,
na overleg met het managementteam;
Overwegende dat het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem wordt goedgekeurd
door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat in samenwerking met BDO een plan voor organisatiebeheersing werd opgesteld
(traject afgelegd in juni 2020 met verschillende overlegmomenten), waarbij in de praktijk de
leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen van Audit Vlaanderen wordt gebruikt als kader;
Overwegende dat Audit Vlaanderen deze leidraad als standaard gebruikt voor het uitvoeren van
externe audits in lokale besturen;
Overwegende dat de leidraad is opgebouwd rond 10 thema's waarvoor telkens doelstellingen rond
organisatiebeheersing, mogelijke risico's en beheersmaatregelen zijn uitgewerkt, en dat die
doelstellingen basisvoorwaarden zijn om een organisatie goed te kunnen beheersen;
Overwegende dat in het begeleidingstraject van BDO de 10 thema's werden overlopen en dit
geresulteerd heeft in een actieplan van prioritair aan te pakken risico's binnen het lokaal bestuur
Dentergem, rekening houdend met de haalbaarheid en de verwachte impact:
 de opzet in dit begeleidingstraject was kritisch te zijn voor de bestaande werking van de
organisatie en tegelijkertijd ambitieus te zijn naar de toekomst toe
 per thema en op organisatieniveau wordt in het rapport een visuele inschatting gegeven van
het niveau van organisatiebeheersing en de streefwaarde die de organisatie moet beogen. Er
wordt eveneens een overzicht gegeven van de sterktes en zwaktes per thema
 de overlegmomenten resulteerden in een prioriteitsbepaling waarbij duidelijk wordt welke
processen moeten worden aangepakt en met welke prioriteit in de loop van de komende 2
jaar
Overwegende dat de algemeen directeur jaarlijks zal rapporteren aan de gemeenteraad en de raad
voor maatschappelijk welzijn over organisatiebeheersing, uiterlijk voor 30 juni over het voorbije
kalenderjaar;
Overwegende dat we er in de toekomst naar streven om prioritaire maatregelen en acties rond
organisatiebeheersing te integreren in de meerjarenplanning en er een interne doelstelling rond
organisatiebeheersing wordt opgenomen;
Overwegende dat we streven naar een regelmatige organisatiebrede zelfevaluatie in het kader van
de uitvoering en bijsturing van het actieplan en het organisatiebeheersingssysteem;
Gelet op de korte toelichting en de aansluitende vraagstelling van raadslid A. Van de Velde
houdende een concretisering over de toekomstige rapporteringen;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad keurt de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen van Audit
Vlaanderen goed als het algemeen kader van organisatiebeheersing voor het lokaal bestuur
Dentergem.
Artikel 2: de gemeenteraad neemt kennis van het rapport opgesteld door BDO, toegevoegd als
bijlage bij deze beslissing.
Artikel 3: de gemeenteraad keurt het actieplan van prioritair aan te pakken risico's binnen het lokaal
bestuur Dentergem goed. Op regelmatige basis zal gerapporteerd worden over de stand van zaken,
met minstens 1 formeel rapportagemoment aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn, uiterlijk voor 30 juni over het voorbije kalenderjaar.
Artikel 4: dit besluit vervangt de gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2015 houdende de
goedkeuring van het charter interne controle.
--------------------------------------3. Gaselwest - buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020: goedkeuring
agenda en vaststelling van het mandaat
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten is aangesloten bij de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
Gelet op de uitnodiging van 10 september 2020 om deel te nemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Gaselwest die op 15 december 2020 plaatsheeft;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat werd toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen vooreerst hun oorsprong vinden in de
verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV):
 Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap
ingevolge het nieuwe WVV
 Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging
 Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV,
met invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief),
onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen
door de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
 Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke
besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de
Algemene Vergadering
 In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure
Gelet op het feit dat daarnaast nog een aantal wijzigingen worden aangebracht:
 Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de
reeds in de statuten opgenomen zetel
 Invoeging en/of actualisering van een aantal definities
 Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig lid
van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging
 Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling
Gelet op het feit dat aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van de
inwerkingtreding van het WVV) enkele wijzigingen worden aangebracht;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 januari 2019 waarbij mevrouw Vicky De
Rijcke, gemeenteraadslid, werd aangesteld als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur op de
(buitengewone) algemene vergadering in de huidige legislatuur;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
Gelet op het artikel 454 van het decreet over het lokaal bestuur houdende de dienstverlenende en
opdrachthoudende verenigingen;
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden:
fysiek, digitaal of schriftelijk;
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende
agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een
schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;
Overwegende de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest van 15 december 2020:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:
a. Wijziging van het doel/voorwerp
b. - Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II
- Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis,
17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de bijlage 1bis en bijlage 3

- Toevoegen van een artikel 2bis en artikel 29ter.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van
de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de
agendapunten 1, 6 en 7 bij authentieke akte te doen vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor
het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden.
6. Statutaire benoemingen.
7.a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van
‘licht als dienstverlening’ - verslag van de raad van bestuur en van de commissaris over-eenkomstig
het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per
15 december 2020.
7.b. Desgevallend aanvaarding / uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
8. Statutaire mededelingen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering met
bijhorende stukken van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 15 december 2020 goed.
Artikel 2: de gemeenteraad keurt de voorgestelde statutenwijziging van Gaselwest goed met
inbegrip van de voorgestelde wijzigingen van het doel/voorwerp van Gaselwest.
Artikel 3: de gemeenteraad draagt, in geval van een fysieke of digitale vergadering, de
vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 15 december 2020 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op om zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 en 2 van
onderhavige beslissing.
Artikel 4: in geval van een schriftelijke vergadering verleent de gemeenteraad zijn akkoord over elk
van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging
van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een
schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de
gemeente) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een
overzichtslijst 'houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers' die gevoegd
zal worden bij de notulen van de buitengewone algemene vergadering en waarbij de individuele
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid.
Artikel 5: de gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest.
--------------------------------------4. Goedkeuren samenwerkingsprotocol en afsprakennota Wonen-Welzijn
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 augustus 2019 houdende de goedkeuring van
het subsidiedossier van IGS Wonen Regio Tielt, meerjarenbegroting voor de periode 2020 – 2025;
Gelet op het ontwerp van de samenwerkingsprotocol en afsprakennota, toegevoegd als bijlage bij
deze beslissing;
Gelet op het positief advies van het lokaal woonoverleg van 3 juli 2020 over het voorgestelde
protocol Wonen-Welzijn;
Overwegende dat we een samenwerkingsprotocol Wonen – Welzijn willen 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;

Overwegende dat het protocol volgende doelstellingen nastreeft:
 Kandidaat sociale huurders behouden hun inschrijving bij de sociale huisvestingsactoren
 Sociale huurders behouden hun sociale woning
 Er is geen financiële drempel voor het in huur nemen van een sociale woning
 Kandidaat sociale huurders en sociale huurders kunnen rekenen op een pro actieve dienst- en
hulpverlening
 De partners van dit protocol werken op een efficiënte, doorzichtige wijze en in een sfeer van
wederzijds vertrouwen samen
Overwegende dat de voorgestelde procedure is opgenomen in het protocol en de afsprakennota;
Overwegende dat de gemeentelijke functionaris voor gegevensbescherming, Elisabeth Blancke, de
overeenkomst gezamenlijke verantwoordelijkheid bescherming van persoonsgegevens heeft
onderzocht op basis van de wettelijke GDPR-bepalingen;
Gelet op de toelichting ter zitting door schepen van Wonen, dhr. Bart De Keukeleire;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad keurt het samenwerkingsprotocol Wonen-Welzijn, afgesloten tussen
CAW, OCMW en gemeente Dentergem, SVK Regio Tielt, Woonwinkel Regio Tielt en SHM De
Mandel, alsook de bijlage bij het samenwerkingsprotocol en de afsprakennota, goed.
Artikel 2: het samenwerkingsprotocol en de bijhorende afsprakennota treden in werking op 1
januari 2021.
Artikel 3: de gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om
deze beslissing uit te voeren, evenals de ondertekening van de documenten.
Artikel 4: de betrokken partijen en diensten ontvangen een kopie van deze beslissing.
--------------------------------------5. Mandelstraat: voorlopig onteigeningsbesluit
Gelet op het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams
onteigeningsdecreet van 24 februari 2017;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15.06.2011 houdende de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en het gemeentebestuur voor de
ontwerpstudie tot het herinrichten van de N327 tussen kilometerpunt 16,7 tot 18,0 met inbegrip van
het herinrichten van de markt en het plein Tramstatie en met aanleg van een gescheiden rioolstelsel
deels ten laste van het Vlaams Gewest en deels ten laste van de gemeente;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 14.09.2012 houdende de goedkeuring van het
evaluatieverslag en het voorstel van toewijzing van het Agentschap Wegen en Verkeer,
Administratie Wegen en Verkeer West-Vlaanderen van de ontwerpopdracht voor de herinrichting
van de N327 tussen kilometerpunt 16,7 tot 18,0 met inbegrip van de herinrichting van de markt en
het plein tramstatie en met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel deels ten laste van het Vlaamse
Gewest en deels ten laste van de gemeente Dentergem aan Grontmij Vlaanderen NV, Stationsstraat
51 uit 2800 Mechelen;
Gelet dat de firma Grontmij Vlaanderen NV werd overgenomen door Sweco Belgium NV, met
maatschappelijke zetel te Brugge, Oostendsesteenweg 146;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16.01.2018 houdende het punt 'herinrichting van de
doortocht van de N327 te Wakken - goedkeuring bijakte';
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20.03.2019 houdende het definitief onteigeningsbesluit in
het dossier houdende het creëren van een buurtparking in de Mandelstraat te Wakken;
Gelet op de nieuwe ontwikkelingen in dit dossier :
- de ingrijpende riolerings- en wegeniswerken met het oog op de volledige herinrichting van de
N327 te Wakken, met inbegrip van de markt en de voormalige tramstatie, werden door het
Agentschap Wegen en Verkeer uitgesteld naar 2025 doch de herinrichting van het gedeelte dat
betrekking heeft op de Mandelstraat (enkel bovenbouw) wordt gepland vanaf 2023;

- project van de bouwmaatschappij Mijn Huis uit Harelbeke tot het bouwen van ongeveer 25
seniorenflats in de Mandelstraat
- noodzaak (verkeersveiligheid) om de Mandelstraat parkeervrij te maken
Gelet op de noodzaak om een buurtparking aan te leggen in de Mandelstraat te Wakken;
Gelet dat hieromtrent verwezen wordt naar de inhoud van en de bijlagen aan de projectnota die in
bijlage aan huidig besluit gevoegd is en die de gemeenteraad zich hierbij eigen maakt :
1) Onder projectplan wordt beschreven waarom er nood is aan een buurtparking in de Mandelstraat
en waarom enkel het perceel t.h.v. de Mandelstraat 30 in aanmerking komt. De beoogde inrichting
wordt toegelicht en gevisualiseerd met een inrichtingsplan.
2) Onder realisatietermijn wordt toegelicht dat de aanleg van de parking moet starten in 2022 en
moet uitgevoerd zijn voor de start van de herinrichting van de Mandelstraat (vanaf 2023). Deze
herinrichting van de Mandelstraat gaat de ingrijpende riolerings- en wegeniswerken voor de
doortocht van de N327 te Wakken, die het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente
Dentergem plannen bij de start van de volgende legislatuur, vooraf.
3) Onder realisatievoorwaarden en beheersmodaliteiten wordt melding gemaakt van de punten die
minimaal vereist zijn om deze buurtparking op een duurzame wijze aan te leggen en te beheren.
Gelet dat de aanleg van deze buurtparking betekent dat het perceel t.h.v. de Mandelstraat 30, zoals
weergegeven op het onteigeningsplan dat eveneens als bijlage onlosmakelijk verbonden is aan
huidig besluit, dient te worden verworven door het gemeentebestuur;
Gelet dat in eerste instantie diverse pogingen ondernomen werden om dit perceel minnelijk te
verwerven;
Gelet dat de eigenaars nogmaals uitgenodigd werden tot een gesprek op 20 maart 2020 en op 19
juni 2020 doch hier niet wensten op in te gaan;
Gelet dat het bijgevolg, niettegenstaande een blijvende bereidheid tot onderhandelen over een
minnelijke verwerving, nodig is om dit dossier voor te leggen aan de gemeenteraad om een
voorlopige beslissing te nemen;
Overwegende dat volgende elementen in aanmerking dienen genomen te worden :
1° de omschrijving van de te onteigenen onroerende goederen of de te onteigenen zakelijke
rechten
De herinrichting van de doortocht N327 te Wakken start ter hoogte van kilometerpunt 16,7 en
eindigt aan kilometerpunt 18,0.
De te creëren buurtparking wordt gesitueerd aan de oostzijde van de Mandelstraat, gelegen in de
deelzone 'Kruispunt Molenstraat tot komgrens zuid', meer bepaald :
4de afdeling, sectie B, nr. 627G
kadastrale oppervlakte : 1237m²
oppervlakte volgens verwervingsplan : 12a38ca
Dit perceel ligt in woongebied aan de rand van de kernbebouwing van Wakken en paalt aan de
zuidkant aan de Mandelvallei, die daar op het gewestplan staat ingetekend als agrarisch gebied met
ecologische waarde en vooral bestaat uit weilanden. Aan de noordkant bevindt er zich
hoofdzakelijk gesloten bebouwing langs de Mandelstraat.
Op het perceel staat momenteel een bergruimte met één bouwlaag en een zadeldak tegen de
linkerperceelsgrens (~100m²). Aan de straatzijde staat er een gevelmuur, een overblijfsel van 3
gesloopte woningen. De niet-bebouwde ruimte van het perceel wordt momenteel hoofdzakelijk als
weiland gebruikt en maakt een verwaarloosde indruk.
Er wordt geopteerd om het volledige perceel aan te wenden om op duurzame wijze een
buurtparking aan te leggen.
Het onteigeningsplan werd opgemaakt door Landmeterskantoor Debie CV op 19 november 2018.
2° de vermelding van de onteigenende instantie
De onteigenende instantie is de gemeente Dentergem. De gemeente is op grond van artikel 6 en 7
van het Onteigeningsdecreet bevoegd om tot onteigening over te gaan in gemeentelijke
aangelegenheden.
3° de rechtsgrond voor de onteigening

Het Onteigeningsdecreet voorziet een expliciete habilitatie voor gemeenten, die immers
democratisch gelegitimeerde instellingen zijn en die alle beleidsdomeinen bestrijken die een
grondgebonden impact hebben op lokaal niveau.
Ingevolge artikel 6, 1° van het Onteigeningsdecreet is de gemeente bevoegd om tot onteigening
over te gaan. Ingevolge artikel 7, derde lid van het Onteigeningsdecreet kan de gemeente tot
onteigening overgaan in de gevallen waarin ze oordeelt dat de onteigening noodzakelijk is voor de
uitwerking van de infrastructuur of het beleid inzake respectievelijk de gemeentelijke
aangelegenheden. De creatie van een buurtparking in de Mandelstraat te Wakken is van essentieel
belang binnen de gemeente en bijgevolg een gemeentelijke aanlegendheid.
Op basis van artikel 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet hebben gemeenten ook tot taak het
voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de
gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
4° de omschrijving van het onteigeningsdoel van algemeen nut
De eerste paragraaf van artikel 3 van het Onteigeningsdecreet verduidelijkt wat het betekent dat het
doel van de onteigening van algemeen nut moet zijn, namelijk dat de onteigeningsvoorwaarde van
algemeen nut niet vervuld is indien de onteigening in hoofdzaak private belangen nastreeft en
hierbij slechts in ondergeschikte orde het algemeen nut of belang dient.
In casu kan er geen twijfel over bestaan dat de aanleg van een openbare buurtparking van algemeen
nut is en dat de exploitatie ten dienste staat van de gemeenschap. De aanleg en uitbating is immers
een infrastructurele maatregel voor openbaar gebruik en dus van algemeen nut (vermoeden van
algemeen nut voor goederen met een publieke bestemming).
In de memorie van toelichting bij het Onteigeningsdecreet wordt vermeld dat met openbaar gebruik
een gebruik bedoeld wordt van een bepaald goed dat een (onbepaalbaar en variabel) aantal mensen
op niet-exclusieve wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, kan maken. Een openbare parking dient
hieronder gerekend te worden.
De gemeenten in Vlaanderen zijn binnen hun gemeentegrenzen o.m. bevoegd voor de aanleg en
beheer van gemeentelijke wegen en openbare ruimten en staan bijgevolg mee in voor het lokaal
verkeersveiligheidsbeleid waarin de aanleg van deze buurtparking kadert.
De aanleg van deze buurtparking maakt immers deel uit van de herinrichting van de doortocht van
de N327 te Wakken die als doel heeft :
- de verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom te bevorderen
- de verkeersveiligheid in de bebouwde kom te bevorderen
- de multimodale bereikbaarheid te bevorderen
- een evenwicht na te streven tussen de verschillende categorieën verkeersdeelnemers.
Hierbij zullen onder meer infrastructurele maatregelen genomen worden die :
- een snelheidsremmend effect hebben
- meer plaats bieden aan voetgangers, fietsers en openbaarvervoergebruikers
- de onderlinge zichtbaarheid van weggebruikers verbeteren
- de oversteekbaarheid van de weg door de zachte weggebruikers verbeteren
- het woonklimaat gunstig beïnvloeden
- de voorzieningen voor het openbaar vervoer inpassen.
Voor deze infrastructurele maatregelen werd er eveneens gezocht naar verkeersveiliger
parkeeralternatieven, zoals in de Mandelstraat waar straatparkeren wordt vervangen door een
buurtparking (parkeren op de rijbaan in de Mandelstraat zal niet langer toegelaten worden) :
Kruispunt Molenstraat tot komgrens zuid
Deze zone is zeer smal. Een continue parkeerstrook is niet realiseerbaar binnen het beschikbare
gabariet. Een profiel met gemengd verkeer, al dan niet met fietssuggestiestroken is de enige optie.
Voorstel om een parkeerverbod in te voeren en een buurtparking te voorzien.
Niettemin zal de beschikbare parkeercapaciteit (reglementaire parkeerplaatsen) langsheen het traject
dalen (hoewel de nood stijgt, o.m. door nieuwe achterliggende verkavelingen) zodat een
bijkomende oplossing diende gezocht te worden :
Op de buurtparking in de Mandelstraat is het wellicht mogelijk extra restcapaciteit te voorzien,
om buiten de reguliere nood aan bewonersparkeren voor de Mandelstraat, op piekmomenten (bv.
tijdens

marktsituaties) een deel parkeerdruk te kunnen opvangen.
De dringende nood aan een buurtparking in de Mandelstraat voor openbaar gebruik wordt ook
exhaustief beschreven in de projectnota in bijlage aan huidig besluit en gestaafd door het advies van
de Lokale Politie MIDOW van 29 oktober 2019 in bijlage aan de projectnota. De gemeenteraad
neemt deze argumentatie over en neemt tevens kennis van de bezorgdheden die door verschillende
bewoners geuit werden n.a.v. het openbaar onderzoek tijdens de vorige procedure omtrent de
verkeersproblematiek in de Mandelstraat.
De gemeenteraad besluit dat de aanleg van de buurtparking een onderdeel is van het
verkeersveiligheidsbeleid en het mee tot stand brengen van het verkeersveiligheidsbeleid is van
gemeentelijk belang en bij uitstek een doelstelling van algemeen nut.
5° de omschrijving en de motivering van de onteigeningsnoodzaak
Om de onteigeningsnoodzaak te beoordelen wordt volgens de memorie van toelichting bij het
Onteigeningsdecreet in het specifieke onteigeningsgeval nagegaan :
(1) of het doel van de onteigening noodzakelijk is, d.w.z. dat het doel van de onteigening een
dwingende reden van algemeen belang uitmaakt.
De realisatie van de buurtparking in de Mandelstraat is noodzakelijk om de verkeersleefbaarheid in
de Mandelstraat te verzekeren. Hierboven werd reeds aangetoond dat de aanleg van de
buurtparking van algemeen belang is. In huidig besluit, evenals in de hieraan gevoegde bijlagen,
wordt ook reeds aangetoond dat de aanleg van de buurtparking een acuut probleem is.
Er is een dringende nood aan infrastructurele maatregelen in de Mandelstraat. Bewoners van de
Mandelstraat uiten geregeld hun bezorgdheid omtrent de gekende verkeersproblematiek in de
Mandelstraat (snelheid, gebruik voetpad bij parkeren/kruisen, afgereden autospiegels, files,...). De
Lokale Politie MIDOW kaart deze problematiek aan in haar advies van 29.10.2019.
Het gemeentebestuur dient hieromtrent dan ook beslissingen te nemen, zoals o.m. het instellen van
een parkeerverbod in de Mandelstraat en het voorzien in een verkeersveiliger parkeerinitiatief, in
casu de aanleg van een buurtparking.
(2) of dit doel enkel kan bereikt worden door onteigening, d.w.z. er redelijkerwijze geen alternatief
bestaat voor het gebruik van de onteigeningsdwang wanneer de onteigenende instantie het
onroerend goed wenst te verwerven.
Er werden reeds diverse pogingen tot een minnelijke verwerving ondernomen. Hiervoor kan
verwezen worden naar de uitvoerige correspondentie, de minnelijke bijeenkomst op 25 januari 2019
en nieuwe uitnodigingen tot een bijeenkomst op 20 maart 2020 en 19 juni 2020. Op 20 maart
werden de corona-maatregelen als begrijpbare reden opgegeven door de eigenaars om niet aanwezig
te zijn maar n.a.v. de uitnodiging voor 19 juni 2020 werd geen enkele reactie ontvangen.
Tot op heden kon dan ook geen akkoord bereikt worden. Indien met de eigenaars geen minnelijk
akkoord kan worden bereikt, zal het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van het
onteigeningsplan gerechtelijk moeten onteigend worden.
(3) of wel degelijk het geviseerde goed moet onteigend worden.
De onteigening moet toelaten om een openbare buurtparking aan te leggen in de Mandelstraat als
alternatieve parkeermogelijkheid voor de bewoners (en hun bezoekers) van de Mandelstraat bij het
invoeren van een parkeerverbod in de Mandelstraat zelf in het kader van de verkeersleefbaarheid en
de verkeersveiligheid in de Mandelstraat.
Uit de projectnota (inclusief bijlagen) die wordt toegevoegd als bijlage bij dit besluit en er integraal
deel van uitmaakt, blijkt dat er geen alternatief voor handen is voor de aanleg van deze
buurtparking:
- de locatie moet in de Mandelstraat gelegen zijn aangezien de bewoners van de Mandelstraat hun
wagen op aanvaardbare afstand van hun woning op een veilige manier moeten kunnen stallen
- de Mandelstraat bestaat hoofdzakelijk uit gesloten bebouwing die quasi onmiddellijk overgaat in
agrarisch gebied (geen vrije percelen)
- de parking moet vergunbaar zijn : het beoogde perceel ligt wel in woongebied i.t.t. het perceel
aan de overzijde
Het huidig gebruik van het beoogde perceel (zie foto's) maakt een verwaarloosde indruk en is
bezwaard met een bouwmisdrijf terwijl de aanleg van een buurtparking een minimale impact zal
hebben op de open ruimte, een verzorgde indruk zal wekken, een geleidelijke overgang van

bebouwing naar de Mandelvallei kan vormen en onmiddellijk parkeermogelijkheden aangeeft bij
het binnenrijden van de bebouwde kom van Wakken.
Gelet op de toelichting door burgemeester K. Degroote;
Gelet op de vraag van raadslid S. Bonné naar de reden van vertraging van de werken van de
doortocht en het antwoord van burgemeester K. Degroote houdende de verwijzing naar het
Agentschap Wegen en Verkeer en de vertraging die ontstaan is voor vele van hun werven in de
streek;
Gelet op de vraag van raadslid A. Van de Velde of er een antwoord ontvangen werd omtrent het
schrijven dat naar Meulebeke verstuurd werd i.v.m. de blokkering van de werken aan de N305,
hetgeen ontkennend beantwoord wordt;
Gelet dat schepen I. Lambrecht aanvult dat aan AWV voorgesteld werd om de werken te starten in
Dentergem i.p.v. in Meulebeke doch hier werd niet op ingegaan;
Gelet dat burgemeester K. Degroote besluit dat wij blijven in overleg gaan met AWV;
Met 11 stemmen voor (Tonny Berteloot, Koenraad Degroote, Ives Lambrecht, Philip
Vanhaesebrouck, Rita Delmotte, Bart De Keukeleire, Gunther Simoens, Annie Verschuere, Philippe
Wyffels, Vicky De Rijcke, Lennart Vanquickenborne), 5 onthoudingen (Luc Vercaemer, Stefan
Bonne, Aniek Van de Velde, Bernard Vandaele, Joke Vandemaele)
BESLIST
Artikel 1 : De gemeenteraad stelt het voorlopig onteigeningsbesluit opnieuw vast
§1. met betrekking tot het volgende perceel : 12a38ca grond, gelegen te Dentergem, 4de afdeling
(Wakken), sectie B, nr. 627G, zoals dit perceel is weergegeven op het innameplan van
Landmeterskantoor Debie CV op 19 november 2018.
§2. met de volgende bijlagen :
- het onteigeningsplan door Landmeterskantoor Debie CV van 19 november 2018
- de projectnota (versie 2020) met in bijlage daaraan gehecht :
° Uittreksel uit de voorlopige projectnota : Herinrichting doortocht N327, Wakken
° Advies inzake buurtparking en parkeerproblematiek in de Mandelstraat te Wakken door de
Lokale Politie MIDOW van 24 oktober 2019
° Kadasterplan van de Mandelstraat
° Luchtfoto van de Mandelstraat
° Projectplan : Inrichtingsschets
Artikel 2 : Goedkeuring wordt gehecht aan de hierboven beschreven motivering ter verantwoording
van de rechtsgrond, het openbaar nut en de noodzaak tot onteigening.
Artikel 3 : De gemeente Dentergem treedt op als onteigenende instantie en zal het in artikel 1§1
vermelde onroerend goed verwerven. De gemeente is op grond van artikel 6 en 7 van het
Onteigeningsdecreet bevoegd om tot onteigening over te gaan.
Artikel 4 : De medewerking wordt gevraagd van de Afdeling Vastgoedtransacties bij de Vlaamse
Overheid voor het bepalen van de billijke en voorafgaande schadeloosstelling.
Artikel 5 : Het College van burgemeester en schepenen is belast met het instellen van het openbaar
onderzoek, evenals van alle andere handelingen die de uitvoering van huidig voorlopig
onteigeningsbesluit vereist.
--------------------------------------6. Goedkeuring notariële ontwerpakte met betrekking tot de toetreding bij Fluvius voor de
activiteit openbare verlichting
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer
bepaald artikelen 41, 279, 281, 283 en deel III, titel III over de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 oktober 2019 waarbij goedkeuring wordt
verleend aan het aanbod 'Fluvius openbare verlichting en de toetreding tot Gaselwest voor de
activiteit openbare verlichting';
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Gaselwest van 12 december 2019 tot
kapitaalverhoging per 1 juli 2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 2.929.650,00 euro door
middel van 117.186 Aov-aandelen en de kapitaalverhoging per 12 december 2019 van het variabel
kapitaal ten bedragen van 28.630.275,00 euro door middel van 1.145.211 Aov-aandelen;

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 12 december
2019 waarbij de gemeente Dentergem als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting werd
aanvaard met ingang 12 december 2019;
Gelet op het inbrengverslag van de raad van bestuur van Gaselwest, het inbrengverslag van de
commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de buitengewone algemene vergadering
waarbij de inbreng voor de gemeente bestaat uit een definitieve inbrengwaarde van 310.054,93
euro, vertegenwoordigd door hetzij 9.301 aantal aandelen Aov en 77.529,93 euro in cash;
Gelet op het feit dat het cashgedeelte door Gaselwest werd gestort op 14 februari 2020 op rekening
van de gemeente Dentergem;
Gelet op het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling van de
verwezenlijking van de kapitaalverhoging, toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Gelet op het voorstel van Gaselwest om deze notariële akte te verlijden op 20 november 2020 om
14u00 in het regiogebouw te Kortrijk, President Kennedypark 12;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van Gaselwest van 12 december 2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per
12 december 2019 van de gemeente voor de activiteit openbare verlichting tot Gaselwest en van de
ermee gepaard gaande kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 12 december 2019.
Artikel 2: de gemeenteraad keurt het ontwerp van notariële akte houdende de formalisering van de
hierboven vermelde inbreng in natura goed.
Artikel 3: mevrouw Sofie De Clerck, algemeen directeur, en de heer Koenraad Degroote,
burgemeester, worden aangeduid als gevolmachtigde van de gemeente om de authentieke akte te
ondertekenen. Bij verhindering kan elkeen van hen – overeenkomstig de artikelen 281 en 283 van
het decreet over het lokaal bestuur – schriftelijk op een informatiedrager naar keuze een bevoegde
persoon aanduiden om in zijn/haar opdracht als gevolmachtigde de voormelde ondertekening te
volbrengen. Dergelijke aanduiding zal aan de eerstvolgende gemeenteraad ter kennis worden
gebracht.
Artikel 4: het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest.
--------------------------------------7. I.V.I.O. - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2020: goedkeuring agenda
en vaststelling van het mandaat
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat de gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging I.V.I.O.;
Gelet op de uitnodiging van 13 oktober 2020 om deel te nemen aan de algemene vergadering van
I.V.I.O. die op 14 december 2020 plaatsheeft;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat werd toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 januari 2019 waarbij mevrouw Vicky De
Rijcke, gemeenteraadslid, werd aangesteld als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur op de
algemene vergadering in de huidige legislatuur;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
Gelet op het artikel 454 van het decreet over het lokaal bestuur houdende de dienstverlenende en
opdrachthoudende verenigingen, waarbij bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene
vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar te bespreken en waarbij een door de
raad van bestuur opgestelde begroting op de agenda van deze vergadering staat vermeld;
Overwegende de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging I.V.I.O. van 14 december 2020:
1. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2021

2. Goedkeuring begroting 2021
3. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders
4. Bekrachtiging houders van volmachten
5. Varia
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering met
bijhorende stukken van I.V.I.O. van 14 december 2020 goed.
Artikel 2: de gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de
algemene vergadering op om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden.
Artikel 3: de gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan I.V.I.O..
--------------------------------------Financien en comptabiliteit
8. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met KZ Dentergem
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met KZ Dentergem, opgenomen als bijlage
bij deze beslissing;
Overwegende dat de Koninklijke Zonnekloppers vzw (KZ Dentergem) en de gemeente er zich toe
wensen te verbinden om een partnership te ontwikkelen met als doel de exploitatie en het
onderhoud van de voetbalinfrastructuur gelegen in de Meulebekesteenweg 16 zn te Dentergem;
Overwegende dat de opmaak van een schriftelijke overeenkomst nodig is 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;
Overwegende dat hierin ook de jaarlijkse subsidie van 15.000 euro, mits voorlegging van voldoende
bewijsstukken door KZ Dentergem, verankerd wordt;
Gelet op de toelichting door schepen Ph. Vanhaesebrouck;
Gelet dat raadslid A. Van de Velde informeert naar de stand van zaken omtrent de voorziene
zonnepanelen waarop meegedeeld wordt dat dit intussen uitgevoerd werd en zelfs deze morgen
gekeurd werd;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad keurt de voorliggende samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten met
KZ Dentergem, goed.
Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
deze beslissing, evenals de ondertekening van de overeenkomst.
Artikel 3: KZ Dentergem ontvangt een kopie van deze beslissing.
--------------------------------------9. Opvolgingsrapportering BBC 2020
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 171, 176 en 263;
Gelet op het voorgelegde opvolgingsrapport dat het gerealiseerde beleid tot en met het derde
kwartaal van 2020 bevat, toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat de opvolgingsrapportering het gerealiseerde beleid van het lopende jaar vergelijkt
met het geplande;
Overwegende dat de raadsleden de mogelijkheid hebben om op te volgen hoe ver het staat met de
uitvoering van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het (aangepaste)
meerjarenplan zijn opgenomen;
Overwegende dat de rapportering in de eerste plaats gericht is op de opvolging van de prioritaire
beleidsdoelstellingen door te focussen op de uitvoering en de stand van zaken van de prioritaire
acties of actieplannen uit het meerjarenplan;

Overwegende dat de opvolgingsrapportering de raadsleden moet toelaten om ook de evolutie van de
uitgaven en ontvangsten van het lopende jaar op te volgen en dat ze daarom ook overzichten over
de geraamde en gerealiseerde uitgaven en ontvangsten ontvangen;
Overwegende dat de raadsleden zo de gerealiseerde bedragen tussentijds kunnen vergelijken met de
ramingen in het (aangepaste) meerjarenplan en de benutting van de kredieten kunnen opvolgen;
Overwegende dat dit cijfermatige gedeelte minstens de volgende elementen bevat:
 het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende
jaar volgens hun functionele aard, opgesteld volgens het schema J1
(zie bijlage 1);
 het vergelijkend overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven
voor het lopende jaar volgens hun economische aard, ingedeeld conform de rubrieken van
het schema T2 (zie bijlage 2);
Overwegende dat de opvolgingsrapportering melding moet maken van de eventuele wijzigingen in
de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft bij de opmaak van het
planningsrapport waarover het tussentijds rapporteert;
Overwegende dat hetzelfde geldt voor de financiële risico’s;
Overwegende dat de bovenvermelde minimaal verplichte elementen kunnen aangevuld worden met
alle bijkomende informatie die relevant is voor de raadsleden;
Overwegende dat de raad ook bijkomende inhoudelijke aspecten kan aanreiken waarover hij een
periodieke rapportering wil krijgen; dat hij daarbij ook kan bepalen in welke vorm dat moet
gebeuren;
Overwegende dat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd lokaal sociaal beleid voeren en dat
ze werken met een geïntegreerde planning en gezamenlijke beleidsrapporten opstellen;
Overwegende dat het bijgevolg logisch is dat ze aan de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn één gezamenlijke opvolgingsrapportering presenteren die een beeld geeft
van de uitvoering van het beleid (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties) van de gemeente en
het OCMW en de financiële weerslag daarvan;
Gelet op de toelichting door schepen Ph. Vanhaesebrouck;
Gelet op de vraag van raadslid S. Bonné omtrent de planning van de verbindingsweg en eventuele
interferentie met de bouwplannen van het WZC maar schepen I. Lambrecht antwoordt dat dit
besproken werd met het studiebureau dat bevestigde dat er geen problemen verwacht worden;
Gelet dat raadslid S. Bonné informeert naar de bouwplannen van het WZC waarop burgemeester K.
Degroote antwoordt dat er nog een procedure hangende is n.a.v. een bezwaar van een buur;
BESLIST
Enig artikel: de gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde opvolgingsrapportering tot en met
het derde kwartaal 2020.
--------------------------------------10. Kennisname managementrapport 2de kwartaal 2020
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 40 en 177;
Gelet op het managementrapport van het 2de kwartaal 2020 zoals opgemaakt door de financieel
directeur op 18 september 2020 en toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar
rapporteert aan de gemeenteraad over de aangelegenheden vermeld in artikel 177 van het decreet
over het lokaal bestuur;
Overwegende dat het voorliggend rapport minstens een overzicht omvat van de thesaurietoestand,
de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole alsook de evolutie van de budgetten;
Gelet op de toelichting door schepen Ph. Vanhaesebrouck;
Gelet dat raadslid A. Van de Velde vraagt of Optima op vandaag volledig afgeboekt is waarop
schepen B. De Keukeleire meldt dat het geboekt werd als onbeschikbare financiële reserve;
BESLIST
Enig artikel 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
Gelet op de bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het
bijzonder artikel 40;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle latere
wijzigingen, en in het bijzonder artikel 43, §2, 10°;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 45 t.e.m. 50;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek SS.-Petrus en Catharina te
Wakken, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 20 november 2019;
Overwegende dat de Kerkfabriek SS.-Petrus en Catharina op 17 juni 2020 in haar kerkraad het door
haar opgemaakte budget 2021 goedkeurde;
Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur Dentergem en de gemeente Dentergem op 2
september 2020;
Overwegende dat de bisschop van Brugge in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan
op 28 september 2020 een gunstig advies verleende aan het budget 2021 van de kerkfabriek SS.Petrus en Catharina te Wakken;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur het budget 2021 van de kerkfabriek SS.-Petrus en
Catharina te Wakken, gecoördineerd met de budgetten van de kerkfabrieken, op 29 september 2020
via de applicatie ReligioPoint@ indiende bij het gemeentebestuur;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie in het budget 2021 van de Kerkfabriek
SS.-Petrus en Catharina te Wakken 26.297,54 euro bedraagt; dat deze bijdrage in de exploitatie past
in het meerjarenplan van de kerkfabriek;
Overwegende dat er geen investeringen zijn ingeschreven;
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van de kerkfabriek SS.-Petrus en
Catharina te Wakken,
Artikel 2: de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek SS.-Petrus en Catharina
te Wakken en het bisdom Brugge ontvangen een kopie van deze beslissing via de applicatie
Religiopoint@.
--------------------------------------12. Aktename budget 2021 Kerkfabriek Sint-Martinus te Oeselgem
Gelet op de bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het
bijzonder artikel 40;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle latere
wijzigingen, en in het bijzonder artikel 43, §2, 10°;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 45 t.e.m. 50;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Martinus te Oeselgem, goedgekeurd
door de gemeenteraad in de zitting van 20 november 2019;
Overwegende dat de Kerkfabriek Sint-Martinus te Oeselgem op 26 juni 2020 in haar kerkraad het
door haar opgemaakte budget 2021 goedkeurde;
Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur Dentergem en de gemeente Dentergem op 2
september 2020;

Overwegende dat de bisschop van Brugge in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan
op 28 september 2020 een gunstig advies verleende aan het budget 2021 van de kerkfabriek SintMartinus te Oeselgem;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Martinus te
Oeselgem, gecoördineerd met de budgetten van de kerkfabrieken, op 29 september 2020 via de
applicatie ReligioPoint@ indiende bij het gemeentebestuur;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie in het budget 2021 van de Kerkfabriek
Sint-Martinus te Oeselgem 5.708,54 Euro bedraagt; dat deze bijdrage in de exploitatie past in het
meerjarenplan van de kerkfabriek;
Overwegende dat er geen investeringen zijn ingeschreven;
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Martinus te
Oeselgem.
Artikel 2: de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Martinus te
Oeselgem en het bisdom Brugge ontvangen via de applicatie ReligioPoint® een kopie van deze
beslissing.
--------------------------------------13. Aktename budget 2021 Kerkfabriek SS.-Amandus en Lucia te Markegem
Gelet op de bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in het
bijzonder artikel 40;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle latere
wijzigingen, en in het bijzonder artikel 43, §2, 10°;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 45 t.e.m. 50;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek SS.-Amandus en Lucia te Markegem,
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 20 november 2019;
Overwegende dat de Kerkfabriek SS.-Amandus en Lucia op 19 juni 2020 in haar kerkraad het door
haar opgemaakte budget 2021 goedkeurde;
Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur Dentergem en de gemeente Dentergem op 2
september 2020;
Overwegende dat de bisschop van Brugge in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan op
28 september 2020 een gunstig advies verleende aan het budget 2021 van de kerkfabriek SS.Amandus en Lucia te Markegem;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur het budget 2021 van de kerkfabriek SS.-Amandus en
Lucia te Markegem, gecoördineerd met de budgetten van de kerkfabrieken, op 29 september 2020
via de applicatie ReligioPoint@ indiende bij het gemeentebestuur;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie in het budget 2021 van de Kerkfabriek
SS.-Amandus en Lucia te Markegem 29.415,05 euro bedraagt; dat deze bijdrage in de exploitatie
past in het meerjarenplan van de kerkfabriek;
Overwegende dat er geen investeringen zijn ingeschreven;
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van de kerkfabriek SS.-Amandus en
Lucia te Markegem.
Artikel 2: de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek SS.-Amandus en Lucia
te Markegem en het bisdom Brugge ontvangen een kopie van deze beslissing via de applicatie
ReligioPoint®
.
--------------------------------------14. Aktename budget 2021 Kerkfabriek O.L. Vrouw en Sint-Stefanus te Dentergem
Gelet op de bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het
bijzonder artikel 40;

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle latere
wijzigingen, en in het bijzonder artikel 43, §2, 10°;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 45 t.e.m. 50;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek O.L.Vrouw en Sint-Stefanus te
Dentergem, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 20 november 2019;
Overwegende dat de Kerkfabriek O.L. Vrouw en Sint-Stefanus op 17 juni 2020 in haar kerkraad het
door haar opgemaakte budget 2021 goedkeurde;
Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur Dentergem en de gemeente Dentergem op 2
september 2020;
Overwegende dat de bisschop van Brugge in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan op
28 september 2020 een gunstig advies verleende aan het budget 2021 van de kerkfabriek O.L.
Vrouw en Sint-Stefanus te Dentergem;
Overwegende dat het centraal kerkbestuur het budget 2021 van de kerkfabriek O.L. Vrouw en SintStefanus te Dentergem, gecoördineerd met de budgetten van de kerkfabrieken, op 29 september
2020 via de applicatie ReligioPoint@ indiende bij het gemeentebestuur;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie in het budget 2021 van de Kerkfabriek
O.L. Vrouw en Sint-Stefanus te Dentergem 40.324,55 Euro bedraagt;
Overwegende dat deze bijdrage in de exploitatie past in het meerjarenplan van de kerkfabriek;
Overwegende dat in het budget van 2021 geen bedragen opgenomen zijn inzake restauratiewerken;
dat pas in 2021 zelf zal kunnen bepaald worden welke bedragen nog moeten betaald worden en
welke toelagen ontvangen; dat hiervoor dan eventueel een budgetwijziging zal moeten opgemaakt
worden;
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van de kerkfabriek O.L. Vrouw en
Sint-Stefanus te Dentergem.
Artikel 2: de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek O.L. Vrouw en SintStefanus te Dentergem en het bisdom Brugge ontvangen een kopie van deze beslissing via de
applicatie Religiopoint@.
--------------------------------------15. Aktename budgetwijziging 2020 - Kerkfabriek SS. Petrus en Catharina te Wakken
Gelet op de bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het
bijzonder artikel 40;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle latere
wijzigingen, en in het bijzonder artikel 43, §2, 10°;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 45 t.e.m. 50;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek O.L. Vrouw en St.-Stefanus te
Dentergem, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 20 november 2019;
Overwegende dat de Kerkfabriek SS. Petrus en Catharina te Wakken een ontwerp van
budgetwijziging voorlegt doch dat de financieel directeur vaststelt dat deze wijziging evenwel niet
correct is opgemaakt en nog niet officieel werd ingediend;
BESLIST
Enig artikel: Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.
--------------------------------------16. Goedkeuring jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Stefanus
- door gouverneur
Gelet op het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, artikel 54 en 55;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten, artikel 39 tot en met 43;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Aangezien de jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Stefanus te
Dentergem door de Kerkraad werd vastgesteld op 17 februari 2020 en door de gemeenteraad
gunstig werd geadviseerd op 29 april 2020; dat dit advies in Relgiopoint werd ingevoerd op 27 mei
2020;
Gelet op het besluit van de Gouverneur dd. 24 augustus 2020, waarbij de jaarrekening over het
boekjaar 2019 werden goedgekeurd en vastgesteld:
- overschot exploitatie : 39.131,85 euro
- overschot investeringen : 176.661,10 euro
BESLIST
Enig artikel: 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
Gelet op het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, artikel 54 en 55;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten, artikel 39 tot en met 43;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Aangezien de jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Sint-Amandus en Sint-Lucia te Markegem
door de Kerkraad werd vastgesteld op 9 maart 2020 en door de gemeenteraad gunstig werd
geadviseerd op 29 april 2020; dat dit advies in Relgiopoint werd ingevoerd op 27 mei 2020;
Gelet op het besluit van de Gouverneur dd. 24 augustus 2020, waarbij de jaarrekening over het
boekjaar 2019 werden goedgekeurd en vastgesteld:
- overschot exploitatie : 9.825,15 euro
- overschot investeringen : 0,00 euro
BESLIST
Enig artikel: 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
Gelet op het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, artikel 54 en 55;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten, artikel 39 tot en met 43;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Aangezien de jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Sint-Martinus te Oeselgem door de Kerkraad
werd vastgesteld op 14 januari 2020 en door de gemeenteraad gunstig werd geadviseerd op 29 april
2020; dat dit advies in Religiopoint werd ingevoerd op 27 mei 2020;
Gelet op het besluit van de Gouverneur dd. 24 augustus 2020, waarbij de jaarrekening over het
boekjaar 2019 werden goedgekeurd en vastgesteld:
- overschot exploitatie : 24.399,28 euro
- overschot investeringen : 0,00 euro
BESLIST
Enig artikel: 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
Gelet op het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, artikel 54 en 55;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten, artikel 39 tot en met 43;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Aangezien de jaarrekening 2019 van het kerkbestuur Sint-Petrus en Sint-Catharina te Wakken door
de Kerkraad werd vastgesteld op 17 februari 2020 en door de gemeenteraad gunstig werd
geadviseerd op 29 april 2020; dat dit advies in Religiopoint werd ingevoerd op 27 mei 2020;
Gelet op het besluit van de Gouverneur dd. 25 september 2020, waarbij de jaarrekening over het
boekjaar 2019 werden goedgekeurd en vastgesteld:
- overschot exploitatie : 28.379,23 euro
- overschot investeringen : -4.660,93 euro
BESLIST
Enig artikel: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
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 1
dat bepaalt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke
gemeentebegroting;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 2
dat bepaalt: ‘de dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op
basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. Het akkoord
wordt bereikt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie
bestemd is. …’
Overwegende dat de gemeente Dentergem conform het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot
vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, wordt ingedeeld in
hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen (verder Zone Midwest genoemd);
Overwegende dat Zone Midwest in zitting van de prezoneraad op 27 mei 2014 een akkoord bereikte
m.b.t. de financiële verdeelsleutel die de dotatie bepaalt van elke gemeente aan de Zone Midwest;
Overwegende dat na diverse infosessies aan schepenen, raadsleden, financieel directeurs en
algemeen directeurs de financiële verdeelsleutel herbevestigd werd tijdens de prezoneraad op 24
juni 2014;
Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel opnieuw werd bevestigd door de zoneraad in zitting
van 27 oktober 2020 m.b.t. de opmaak van het budget voor 2021;
Overwegende dat de totale exploitatietoelage van de gemeenten voor 2021 € 7.136.798,00
bedraagt, de totale investeringstoelage voor 2021 € 1.605.000,00 bedraagt en de totale gemeentelijk
gezamenlijke toelage € 8.741.804,00 bedraagt;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad neemt kennis van de financiële verdeelsleutel die de jaarlijkse bijdrage
van elke gemeente aan de Zone Midwest vastlegt en die door de zoneraad in zitting van 27 oktober
2020 voor de begroting 2021 werd herbevestigd.
Artikel 2: de gemeenteraad gaat akkoord met de exploitatietoelage aan de Zone Midwest voor 2021
die in de onderstaande tabel wordt weergegeven:
Gemeente
Exploitatietoelage 2021
Ardooie
259.118,00
Dentergem
178.743,00
Hooglede
292.476,00
Ingelmunster
210.295,00
Izegem
754.232,00
Lichtervelde
236.305,00
Meulebeke
262.963,00

Moorslede
285.387,00
Oostrozebeke
174.249,00
Pittem
204.731,00
Roeselare
2.992.454,00
Ruiselede
107.253,00
Staden
291.318,00
Tielt
521.704,00
Wingene
365.570,00
Totaal
7.136.798,00
Artikel 3: de gemeenteraad gaat akkoord met de investeringstoelage aan de Zone Midwest voor
2021 die in de onderstaande tabel wordt weergegeven:
Gemeente
Investeringstoelage 2021
Ardooie
63.398,00
Dentergem
45.101,00
Hooglede
68.534,00
Ingelmunster
68.534,00
Izegem
184.094,00
Lichtervelde
52.965,00
Meulebeke
70.781,00
Moorslede
64.842,00
Oostrozebeke
43.817,00
Pittem
49.755,00
Roeselare
549.713,00
Ruiselede
33.224,00
Staden
71.423,00
Tielt
148.463,00
Wingene
90.362,00
Totaal
1.605.006,00
Artikel 4: de voorzitter van de zoneraad van Zone Midwest (Kwadestraat 159 - 8800 Roeselare) en
de provinciegouverneur ontvangen een kopie van deze beslissing.
--------------------------------------Leefmilieu
21. Overeenkomst tussen I.V.I.O. en vzw De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen –
vaststellen werkingssubsidie 2021
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;
Gelet op de overeenkomst tussen I.V.I.O. en vzw De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen,
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 17 juli 2003, waarin de wederzijdse rechten en
verplichtingen van de partijen staan omschreven met de daaraan verbonden financiële
consequenties;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 november 2019 waarbij de overeenkomst tussen
I.V.I.O. en vzw De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen wordt herbevestigd en waarbij de
werkingssubsidie voor 2020 wordt vastgesteld;
Gelet op het jaarverslag van de werking van de vzw in 2019, toegevoegd als bijlage bij deze
beslissing;
Overwegende dat I.V.I.O. de gemeenten adviseert om in functie van een goede werking van de
kringwinkels in het werkingsgebied I.V.I.O. aan vzw De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen
een bijdrage te betalen in de werkingskosten van 0,125 euro per inwoner, een bijdrage die jaarlijks
kan worden herzien;
Overwegende dat voor het werkingsjaar 2020 een toelage van 1076,87 euro moet betaald worden;

Overwegende dat de gemeenteraad voorstelt om de overeenkomst voor het werkingsjaar 2021 te
herbevestigen en zo de bijdrage van de gemeente in de werkingskosten van de vzw te bepalen op
0,125 euro per inwoner;
Overwegende dat vzw De Kringwinkel West-Vlaanderen eveneens het jaarverslag van 2019
bezorgde dat ter kennis gebracht wordt van de gemeenteraad;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag van 2019 van vzw De Kringwinkel
Midden West-Vlaanderen.
Artikel 2: de gemeenteraad neemt kennis van de toelage van 1076,87 euro voor het werkingsjaar
2020 van vzw De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen.
Artikel 1: de gemeenteraad herbevestigt de bestaande overeenkomst afgesloten tussen I.V.I.O. en
vzw De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen voor 2021 waardoor de bijdrage van de gemeente in
de werkingskosten van vzw De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen voor het werkingsjaar 2021
vastgelegd wordt op 0,125 euro per inwoner.
--------------------------------------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
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 februari 2002 waarbij
de opdracht voor het leveren van maaltijdcheques voor personeelsleden werd gegund aan Sodexo
NV, Grasmarkt 105 bus 54, 1000 Brussel met ingang van 1 januari 2002;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2020/2 betreffende het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en
provinciale besturen;
Gelet op de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 juni 2020
en 2 oktober 2020 om de ecocheque in te voeren in het gemeentebestuur van Dentergem en dat de
levering hiervan kan verlopen via dezelfde leverancier van de maaltijdcheques (cfr. Sodexo);
Gelet op de addenda af te sluiten met Sodexo, toegevoegd als bijlagen bij deze beslissing;
Gelet op het reglement elektronische ecocheques, toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Gelet op het protocol van akkoord afgesloten met ACV Openbare Diensten op 23 oktober 2020,
toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat het afgesloten sectoraal akkoord een koopkrachtverhoging van globaal 1,1%
vooropstelt vanaf 1 januari 2020 voor de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van het
sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen vallen;
Overwegende dat er een koopkrachtverhoging van € 200 per voltijds equivalent voorzien wordt
vanaf 1 januari 2020;
Overwegende dat het sectoraal akkoord verschillende mogelijkheden voorziet voor de lokale
besturen om de koopkracht te verhogen:
 verhoging van de maaltijdcheque naar maximum 8 euro
 invoering of verhoging van een ecocheque
 invoering van cultuur- of sportcheques
 invoering van lokale handelaarsbonnen (cadeaucheques of geschenkcheques)
 invoering van een combinatie van cheques
 verhoging van de 2e pensioenpijler
Overwegende dat het tot de autonomie van de lokale en provinciale besturen behoort om, na
onderhandeling met de sociale partners (representatieve vakorganisaties), zelf te bepalen hoe de
koopkrachtverhoging wordt doorgevoerd;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de principiële beslissing heeft
genomen om ecocheques in te voeren:
 momenteel worden reeds maaltijdcheques toegekend met een maximumwaarde van 8 euro
 cultuur- of sportcheques lijken niet aan de orde

 momenteel wordt reeds het wettelijk toegelaten bedrag aan geschenkcheques voorzien als
eindejaarsgeschenk
 de bijdrage van het bestuur in de 2e pensioenpijler ligt al hoger dan het wettelijk minimum
Overwegende dat het voorstel om ecocheques in te voeren, samen met de uitwerking van het
toepassingsgebied en de toekenningsmodaliteiten, werd voorgelegd aan de representatieve
vakorganisaties op 23 oktober 2020 en dat een akkoord werd bereikt;
Overwegende dat er een intern afsprakenkader werd opgemaakt met betrekking tot het toekennen
van de ecocheques;
Overwegende dat de ecocheques kunnen worden uitgegeven via dezelfde leverancier van de
maaltijdcheques (cfr. Sodexo);
Overwegende dat de uitgifte van de elektronische ecocheques als gevolg heeft dat de tarificatie van
de elektronische maaltijdcheque wordt aangepast;
Overwegende dat er addenda worden toegevoegd worden aan de oorspronkelijke overeenkomst
afgesloten met Sodexo;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad verklaart zich akkoord met de invoering van ecocheques naar
aanleiding van het afgesloten sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en
provinciale besturen.
Artikel 2: de gemeenteraad keurt het addendum goed met betrekking tot uitgifte van ecocheques
tussen Sodexo Belgium SA, Pleinlaan 15, 1050 Brussel (Elsene) en het gemeentebestuur
Dentergem.
Artikel 3: de gemeenteraad keurt het addendum goed met betrekking tot aangepaste tarificatie van
de elektronische maaltijdcheque.
Artikel 4: de gemeenteraad keurt het reglement elektronische ecocheques goed.
--------------------------------------23. Kalender 2021
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de bepalingen van artikel 261 van de rechtspositieregeling van 1 januari 2009, zoals
gewijzigd;
Gelet op de kalender 2021 en de feestdagen en dienstvrijstellingen zoals deze zijn voorzien in de
rechtspositieregeling;
Overwegende dat in 2021 zes feestdagen samenvallen met een zaterdag of een zondag, namelijk
2de nieuwjaar (2/01), Dag van de Arbeid (1/05), Vlaamse Feestdag (11/07), O.L.V. Hemelvaart
(15/08), Kerstmis (25/12), 2de Kerstdag (26/12);
Overwegende dat deze dagen op één of andere manier dienen toegekend te worden aan de
personeelsleden die niet in het weekend werken;
Aangezien de raad, na voorafgaandelijk overleg met de vakbonden, bevoegd is om hieromtrent
standpunt in te nemen;
Overwegende dat er twee bruggen zouden kunnen gemaakt worden, zijnde maandag 19 juli 2021 en
vrijdag 12 november 2021;
Overwegende dat het bestuur prefereert deze bruggen te maken met de feestdag die het dichtst in de
buurt valt, respectievelijk zondag 11 juli 2021 en zaterdag 25 december 2021;
Overwegende dat de laatste te vervangen feestdag in 2021 zeer laat op het jaar valt (26 december);
Overwegende dat er een aantal dagen zijn die algemeen aanschouwd worden als feestdag, doch dit
geen wettelijke feestdagen zijn m.n. Pinksteren en Pasen;
Gelet op het voorstel ‘kalender 2021’ en ‘kalender 2021 bib weekendwerk’ van de gemeente
Dentergem zoals opgenomen in bijlage;
Gelet op het protocol van akkoord afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het
bijzonder comité van 23 oktober 2020;
BESLIST
Artikel 1: Voor medewerkers die in het weekend werken, wordt de kalender 2021 vastgesteld zoals
opgenomen in bijlage: 'Kalender 2021 – bib weekendwerk’ waarbij op volgende dagen voor
iedereen collectief verlof wordt ingeschreven:

 Pasen (zondag 4 april 2021)
 Pinksteren (zondag 23 mei 2021)
 kermismaandag van de 2de kermis te Wakken (maandag 6 september 2021)
Artikel 2: Voor alle andere medewerkers wordt de kalender 2021 vastgesteld zoals opgenomen in
bijlage 'Kalender 2021', waarbij volgende bepalingen worden vastgelegd:
 Twee van de zes feestdagen die in het weekend vallen worden collectief vastgelegd m.n.:
o 11 juli 2021 wordt vastgelegd op maandag 19 juli 2021
o 25 december 2021 wordt vastgelegd op vrijdag 12 november 2021
 De rest van de feestdagen die in het weekend vallen, mogen door het personeelslid naar
keuze opgenomen worden, dit in volle dagen en ná de betrokken feestdag, behoudens 2de
Kerstdag die mag opgenomen worden gedurende de maand december.
 Zoals bepaald in de rechtspositieregeling heeft het personeel recht op volgende
dienstvrijstellingen:
o de vrijdag na O.L.H. Hemelvaart: vrijdag 14 mei 2021 – volledige dag
o jaarmarkt Dentergem: dinsdag 20 juli 2021 – volledige dag
o kerstavond: vrijdag 24 december 2021 – halve dag
o oudejaarsavond: vrijdag 31 december 2021 – halve dag
 Er wordt voor de medewerkers tewerkgesteld in de sporthal collectief verlof in geschreven
van 22 t.e.m. 23 juli
 Volgende periodes zijn de diensten enkel geopend in de voormiddag:
o van 22 juli 2021 t.e.m. 15 augustus 2021
o tussen kerstdag en nieuwjaar
Artikel 3: De kalenders zoals opgenomen in bijlage maken integraal deel uit van deze beslissing.
--------------------------------------24. Kennisname van de afsprakennota en de overeenkomst betreffende telewerk voor het
gemeentepersoneel
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW personeel van 2009, zoals
gewijzigd;
Gelet op de afsprakennota telewerk, opgenomen als bijlage bij deze beslissing;
Gelet op de overeenkomst telewerk, opgenomen als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat de regering in het kader van de maatregelen die worden genomen om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, opnieuw oproept om indien mogelijk zoveel
mogelijk van thuis uit te werken;
Overwegende dat gemeente en OCMW Dentergem telewerk binnen de organisatie wensen te
formaliseren;
Overwegende dat een algemeen afsprakenkader werd uitgewerkt en dat er een overeenkomst werd
afgesloten met iedere medewerker die aan telewerken doet;
Overwegende dat er een mail met bijkomende richtlijnen voor het bediendenpersoneel werd
verstuurd;
Overwegende dat dit wegens de louter tijdelijke invoering (corona) geen onderwerp van
overlegmaterie met de representatieve vakorganisaties uitmaakt;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Enig artikel: de gemeenteraad neemt kennis van de maatregelen die het bestuur heeft genomen ten
opzichte van het personeel in het kader van de bestrijding van het coronavirus en in het bijzonder
van de tijdelijke invoering van telewerk voor het bediendenpersoneel.
--------------------------------------Politie
25. Kennisname van de begrotingswijzigingen dienstjaar 2020 politiezone MIDOW
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het KB van 29 juni 2008 tot wijziging van het KB van 7 april 2005 houdende de nadere
regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeentenpolitiezone;
Gelet op de omzendbrief PLP 59 van 14 november 2019 betreffende de onderrichtingen voor het
opstellen van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezones;
Gelet op het besluit van de politieraad van 27 januari 2020 houdende de goedkeuring van de
politiebegroting dienstjaar 2020;
Gelet op het voorstel van begrotingswijzingen 1 en 2 voor het dienstjaar 2020, opgenomen als
bijlage bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat de begrotingswijzigingen 1 en 2 voor het dienstjaar 2020 als volgt wordt
voorgesteld:
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Gewone dienst
Eigen dienstjaar
7.073.509,00 €
7.262.870,00 €
-189.361,00 €
Vorige dienstjaren
349.109,00 €
478.771,00 €
-129.662,00 €
Resultaat
van
de
-319.023,00 €
begrotingsberekening
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019 559.956,27 €
Geraamd begrotingsresultaat 2020 240.933,27€
Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Buitengewone dienst
Eigen dienstjaar
292.000,00 €
292.000,00 €
0,00 €
Vorige dienstjaren
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Resultaat
van
de
0,00 €
begrotingsberekening
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019 47.064,14 €
Geraamd begrotingsresultaat 2020 47.064,14 €
Overwegende dat de gemeentelijke toelage is vastgesteld op 582.572,00 €;
Overwegende dat de begrotingswijzigingen geen invloed hebben op de dotatie aan de politiezone
MIDOW;
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad neemt kennis van de begrotingswijzigingen 1 en 2 van de politiezone
MIDOW.
Artikel 2: de politiezone MIDOW en de hogere overheid ontvangen een kopie van deze beslissing.
--------------------------------------26. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie 2021 aan de politiezone MIDOW
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het KB van 29 juni 2008 tot wijziging van het KB van 7 april 2005 houdende de nadere
regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeentepolitiezone;
Gelet op het ontwerp van politiebegroting voor het dienstjaar 2021, opgenomen als bijlage bij deze
beslissing;
Overwegende dat de omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de
politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones nog niet verschenen is;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage volgens de gehanteerde verdeelsleutel is vastgesteld op
15,50 %;
Overwegende dat de begroting voor het dienstjaar 2021 als volgt wordt voorgesteld:
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Gewone dienst
Eigen dienstjaar
7.345.626,00 €
7.392.669,00 €
-47.043,00 €
Vorige dienstjaren
0,00 €
-106.808,00 €
-106.808,00 €

Overboekingen
137.235,00 €
90.000,00 €
47.064,00 €
Resultaat
van
de
-106.787,00 €
begrotingsberekening
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019 240.933,27 €
Geraamd begrotingsresultaat 2020 134.146,27 €
Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Buitengewone dienst
Eigen dienstjaar
0,00 €
175.000,00 €
-175.000,00 €
Vorige dienstjaren
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Overboekingen
137.235,00 €
0,00 €
135.235,00 €
Resultaat
van
de
-37.765,00 €
begrotingsberekening
Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019 37.765,23 €
Geraamd begrotingsresultaat 2020 0,23 €
Overwegende dat wordt voorgesteld om de dotatie voor de gemeente Dentergem vast te stellen op
602.962,00 €, wat een stijging betekent van 20.390,00 € (ofwel 3,38 %) ten opzichte van 2020;
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie binnen de grenzen van de eerder gemaakte afspraken
blijft (het stijgingspercentage mag niet hoger zijn dan de evolutie van het Vlaams Gemeentefonds);
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de dotatie van de gemeente Dentergem aan de politiezone MIDOW wordt vastgesteld op
602.962,00 € voor het dienstjaar 2021.
Artikel 2: de politiezone MIDOW de hogere overheid ontvangen een kopie van deze beslissing.
--------------------------------------Ruimtelijke ordening
27. Toekennen straatnaam verkaveling Vijvestraat - voorlopige vaststelling
Gelet op het decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28
januari 1977, gewijzigd door het decreet van 29 november 2002;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 juli 2020 waarbij de wegenis- en
rioleringswerken voor verkaveling 2019/00165/VK Oeselgem worden goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 juli 2020 waarbij de
aanvraag omgevingsproject van HYBOMA (aanvraag tot het verkavelen van een grond en het
aanleggen van wegenis) wordt goedgekeurd;
Gelet op de vraag 9 juni 2020 aan de dorpsraad van Oeselgem om na te denken over een straatnaam
voor de aan te leggen verkaveling, en hun voorstellen opgenomen als bijlage bij deze beslissing;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 oktober 2020 waarbij
het zich principieel akkoord verklaart met de straatnaam 'Ketserstraat' voor de nieuwe verkaveling
langsheen de Vijvestraat in Oeselgem;
Overwegende dat bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en pleinen of het wijzigen
van deze naam bij voorkeur geput wordt uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en
cultuurleven, de toponymie en de volkskunde;
Overwegende dat er advies ingewonnen werd bij de dorpsraad van Oeselgem met betrekking tot een
straatnaam voor de nieuwe wegenis in de hierboven beschreven verkaveling te Oeselgem;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om volgende straatnaam te
weerhouden: Ketserstraat;
Gelet op de toelichting door burgemeester K. Degroote;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad stelt de straatnaam 'Ketserstraat' voorlopig vast voor de verkaveling in
de Vijvestraat in Oeselgem.

Artikel 2: het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing, onder meer de organisatie van een openbaar onderzoek en een adviesvraag aan de
cultuurraad.
--------------------------------------28. Goedkeuring wegenis- en rioleringswerken verkaveling 2020/00034/VK, Wakken
Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de omgevingsvergunning van 27
november 2015;
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO);
Gelet op de omgevingsvergunningaanvraag ingediend op 11 maart 2020 door ARS METIENDI
(Statiestraat 29 - 8720 Dentergem) voor het verkavelen van gronden in 21 bouwkavels voor
woningbouw met aanleg nieuwe wegenis (en rioleringswerken), kadastraal gekend als 4e afdeling
Wakken, sectie B, nr(s). 999G, 1008M2, 1008P2, 1008W2, 1008Y2, 1008A3, 1008B3, 1008D3,
1008N3 en 1008P3;
Gelet op de beslissing van de waarnemend omgevingsambtenaar van 10 april 2020 waarbij het
dossier volledig en ontvankelijk werd verklaard;
Gelet op de bijgevoegde stukken in het dossier;
Gelet op het verslag van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 1 juli 2020,
toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat ARS METIENDI voor het verkavelen van gronden in 21 bouwkavels voor
woningbouw met aanleg nieuwe wegenis (en rioleringswerken) een omgevingsvergunningaanvraag
heeft ingediend;
Overwegende dat de gemeenteraad zich bij een verkavelingsaanvraag moet uitspreken over de
aanleg van nieuwe verkeerswegen vooraleer het college van burgemeester en schepenen de
aanvraag tot verkaveling kan behandelen;
Overwegende dat het openbaar onderzoek werd gehouden van 14 mei 2020 tot en met 12 juni 2020;
Overwegende dat er geen opmerkingen of bezwaren werden ingediend gedurende de periode van
het openbaar onderzoek;
Overwegende dat er een administratieve lus werd toegepast aangezien het wegenisdossier niet
volledig raadpleegbaar was tijdens het openbaar onderzoek waardoor de beslissingstermijn met 60
dagen wordt verlengd en er een nieuw openbaar onderzoek diende georganiseerd te worden;
Overwegende dat het nieuwe (tweede) openbaar onderzoek werd gehouden van 20 juli 2020 tot en
met 18 augustus 2020;
Overwegende dat er vier bezwaren (2 bezwaarschriften met telkens 2 ondertekenaars) werden
ingediend gedurende de periode van het tweede openbaar onderzoek;
Overwegende dat één bezwaarschrift handelt over de reststrook, lot 22, als sleutelstrook voor
eventuele latere aansluiting. Er is bezwaar tegen deze reststrook en de modaliteiten van aankoop
van deze reststrook. Bezwaarindieners menen dat de reststrook een latere aansluiting en
ontwikkeling van de aanpalende gronden hypothekeert en de aankoopmodaliteiten niet
aanvaardbaar zijn o.m. gezien de berekening van de m²-prijs waarbij ook kosten voor het bouwrijp
maken van voorliggende verkaveling worden ingecalculeerd;
Overwegende dat uit recente rechtspraak en rechtsleer blijkt dat het bezwaar ontvankelijk en
minstens deels gegrond is;
Overwegende dat het tweede bezwaarschrift enerzijds handelt over de aannemelijkheid en
noodzakelijkheid van de sloop van alle loodsen en dit in het kader van de goede ruimtelijke
ordening en anderzijds over de uitsluiting van lot 25 uit de verkaveling ;
Overwegende dat dit bezwaar eveneens ontvankelijk en minstens deels gegrond is;
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van 10 april 2020 van Brandweerzone Midwest;
Overwegende de voorwaardelijk gunstige adviezen van de nutsmaatschappijen;
Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van 4 juni 2020 van de gemeentelijke technische
dienst;
Overwegende de Vlaamse Milieumaatschappij geen advies heeft verleend binnen de gestelde
termijn waardoor het advies geacht wordt gunstig te zijn;

Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van 1 juli 2020 van de gecoro waarbij volgende
gesteld wordt:
 De gebouwen in de Molenstraat dienen volledig worden afgebroken om de beeldkwaliteit te
garanderen
 Sleutelstrook – overeenkomst kostendeling nodig zodat verdere ontwikkeling niet
gehypothekeerd wordt
 Parkeren oplossen: eventueel langsparkeren indien de wegenis dit toelaat
 Voorstel loten 18-21 uit te sluiten uit de verkaveling wegens te weinig plaats voor parkeren
op eigen terrein;
Overwegende de onduidelijkheid over de sloop van de gebouwen in het algemeen en de sloop van
de gebouwen op lot 25, waarvan de aanvrager aangeeft bij mail van 15/7/2020 dit te willen slopen
doch zich op een lot bevindt dat uit de verkaveling is gesloten;
Gelet op de toelichting door burgemeester K. Degroote omtrent dit dossier waarbij wordt
vastgesteld dat er nog een aantal onduidelijkheden zijn, die mogelijk tot rechtsonzekerheid zouden
kunnen leiden;
Gelet dat raadslid G. Simoens verwijst naar de parkeerproblematiek zoals die door de GECORO
werd geadviseerd en vraagt om dit opnieuw te bekijken;
Overwegende dat vervolgens ter zitting vastgesteld wordt dat volgende zaken een goedkeuring van
dit dossier verhinderen :
- verschillende loten worden uit de verkaveling gesloten (o.a. lot 22 en lot 25) terwijl de
gemeenteraad oordeelt dat voorwaarden hier wel opportuun zijn. De gemeente kan echter geen
voorwaarden opleggen omtrent uitgesloten loten.
- de sloopvergunning maakt geen deel uit van de verkavelingsaanvraag, er is nog geen aanvraag tot
sloopvergunning ingediend, enkel tot intentie tot sloop werd per mail kenbaar gemaakt
- voor de sleutelstrook/reststrook (lot 22) is een eenzijdig aanbod aan het dossier toegevoegd
waarin enkel sprake is van een berekeningswijze zonder effectieve prijzen. Dit zorgt voor de
aanpalende eigenaar voor rechtsonzekerheid, hetgeen een te vermijden situatie is.
Met 11 stemmen voor (Tonny Berteloot, Koenraad Degroote, Ives Lambrecht, Philip
Vanhaesebrouck, Rita Delmotte, Bart De Keukeleire, Gunther Simoens, Annie Verschuere, Philippe
Wyffels, Vicky De Rijcke, Lennart Vanquickenborne), 4 onthoudingen (Luc Vercaemer, Aniek Van
de Velde, Bernard Vandaele, Joke Vandemaele)
BESLIST
Enig artikel : de gemeenteraad keurt de plannen en het bestek met betrekking tot het ontwerp van
wegenis- en rioleringswerken binnen een door ARS METIENDI (Statiestraat 29 - 8720 Dentergem)
te realiseren verkaveling in Wakken, kadastraal gekend als 4e afdeling Wakken, sectie B, nr(s).
999G, 1008M2, 1008P2, 1008W2, 1008Y2, 1008A3, 1008B3, 1008D3, 1008N3 en 1008P3 niet
goed.
--------------------------------------Geen bevoegdheid gekozen
29. Varia
Volgende mondelinge vragen/tussenkomsten worden genoteerd :
* Raadslid Joke Vandemaele informeert naar het gemeente- en OCMW-personeel (tekst in bijlage)
en bedankt hen voor alle inspanningen. (zie tekst in bijlage)
* Raadslid Joke Vandemaele vraagt een toelichting over de communicatie van cijfers en
alertniveau's in het kader van covid-19.
* Raadslid Joke Vandemaele informeert naar de algemene stand van zaken m.b.t. pandemie.
* Raadslid S. Bonné polst naar de mogelijkheid om de zitting van de gemeenteraad digitaal te
organiseren.
* Raadslid Aniek Van de Velde informeert naar de invloed van corona op lopende en geplande
projecten.
--------------------------------------Gedaan in voormelde zitting
NAMENS DE GEMEENTERAAD
De secretaris
de voorzitter

