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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
ver¬gade¬ring, de dagorde van deze zitting heeft ont¬van¬gen, en dat in toepassing van artikel 249
elk raadslid minstens veertien dagen voor de vergadering een ontwerp van jaarrekening 2020 met
alle bijlagen 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 19 mei 2021;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Enig artikel: het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 19 mei 2021 wordt goedgekeurd.
--------------------------------------OPENBAAR
Geen lid voor bevoegdheid gedefinieerd
Algemene administratie
2. Organisatiebeheersing gemeente en OCMW Dentergem - jaarlijkse rapportering
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 de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2020 waarbij het algemeen kader van
het systeem van organisatiebeheersing werd goedgekeurd;
Gelet op het actieplan rond organisatiebeheersing, toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Gelet op de toelichtende nota bij het actieplan, toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat lokale besturen moeten instaan voor de interne controle en organisatiebeheersing
van hun activiteiten;
Overwegende dat het decreet over het lokaal bestuur organisatiebeheersing als volgt omschrijft: het
geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen
dat men:
 de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst
 wetgeving en procedures naleeft
 over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt
 op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet
 de activa beschermt en fraude voorkomt
Overwegende dat het uiteindelijke doel van organisatiebeheersing het beheersen van risico's in de
organisatie is, om zo te komen tot een kwaliteitsvolle werking;

Overwegende dat uiterlijk op 30 juni jaarlijks gerapporteerd moet worden over
organisatiebeheersing;
Overwegende dat de gemeenteraad op 4 november 2020 het algemeen kader voor
organisatiebeheersing goedkeurde, praktisch vertaald in een actieplan. Hierin is opgenomen hoe we
binnen de organisatie gestructureerd willen werken aan organisatiebeheersing de komende jaren;
Overwegende dat verschillende acties in het actieplan moeten bijgestuurd worden qua timing en
haalbaarheid;
Overwegende dat een evaluatie van het actieplan zal gebeuren door de werkgroep
organisatiebeheersing;
Overwegende dat raadslid J. Vandemaele de bedenking maakt dat er veel rood te zien is, dus héél
wat zaken waarvoor de termijn verstreken is, waarbij zij o.m. verwijst naar
- de vaststelling van het MAT van vorig jaar : hoeveel vergaderingen zouden er inmiddels
doorgegaan zijn ?
- de gebrekkige verslaggeving naar de medewerkers (weinig transparantie)
- de ontwikkeling van de webiste, dewelke zij vergelijkt met 'wachten op Godot'
Overwegende dat de algemeen directeur hierop antwoordt dat :
- het MAT een 4-tal officiële vergaderingen telt maar dat er héél wat overleg nog steeds ad hoc
plaats vindt doordat we een kleine gemeente zijn en er onmiddellijk contact mogelijk is
- de verslaggeving naar de medewerkers misschien niet schriftelijk verloopt, noch via een intranet
of ander formeel platform, maar dat er wel voldoende transparantie is naar de medewerkers via het
wekelijkse dienstenoverleg, waarop intussen een vertegenwoordiger van elke dienst is uitgenodigd
met de afspraak dat de vertegenwoordigers elk hun dienst op de hoogte brengen van de punten die
zij voor hun dienst relevant achten;
Overwegende dat raadslid J. Vandemaele opmerkt dat dit dan ook duidelijker zou moeten vermeld
zijn onder actiepunt 3;
Overwegende dat schepen G. Simoens de vorderingen en toekomstige stappen in de ontwikkeling
van de website toelicht en stelt dat er door het vertrek van de communicatie-ambtenaar, evenals het
slechts kortstondige in dienst blijven van de tijdelijke vervanger, er een vertraging is van een 4 à 6
weken, maar waarbij hij ten stelligste betwist dat het wachten op Godot zou zijn;
BESLIST
Enig artikel: de gemeenteraad neemt kennis van de jaarlijkse rapportering over de
organisatiebeheersing.
--------------------------------------Financien en comptabiliteit
3. Vaststellen jaarrekening 2020 deel gemeente en goedkeuren jaarrekening 2020 deel
OCMW
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het
bijzonder de artikelen 251, 252, 260 en 262;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 30 tot en met artikel 45;
Overwegende dat, met ingang van BBC2020, dus vanaf het meerjarenplan 2020-2025, en bijgevolg
ook voor de jaarrekening over het jaar 2020, één geïntegreerde jaarrekening van gemeente en
OCMW wordt gemaakt;
Overwegende dat de volgende procedure bij het vaststellen van de geïntegreerde jaarrekening van
toepassing is: eerst gaat de OCMW-raad over tot het vaststellen van de jaarrekening 2020 – deel
OCMW. Vervolgens gaat de gemeenteraad over tot het vaststellen van de jaarrekening 2020 – deel
gemeente om aansluitend de jaarrekening 2020 – deel OCMW goed te keuren;
Overwegende dat vanaf de jaarrekening BBC2020 de gemeente en het OCMW in onderlinge
consensus het bedrag van de gemeentelijke tussenkomst vastleggen;
Overwegende dat de BBC2020-regelgeving geen berekeningswijze, timing of procedure vastlegt
om het bedrag van de gemeentelijke tussenkomst aan het OCMW vast te stellen;

Overwegende dat er tussen gemeente en OCMW geen vaste afspraken gemaakt werden over de
wijze waarop het bedrag van de tussenkomst wordt bepaald;
Overwegende dat er in de jaarrekening 2020 geen voorstel is opgenomen om het bedrag van de
gemeentelijke tussenkomst 2020 vast te stellen;
Overwegende dat dit in de toekomst kan bekeken worden om te vermijden dat het OCMW op
termijn een negatief netto-actief zou krijgen; dat dit op dit ogenblik nog niet het geval is;
Gelet op het ontwerp van jaarrekening, balans, resultatenrekening, en toelichting 2020 opgemaakt
door de financieel directeur en toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat dit ontwerp aan alle gemeenteraadsleden werd bezorgd op dinsdag 1 juni 2021;
Overwegende het gunstig advies van het MAT van 7 juni 2021;
Gelet op de voorafgaande toelichting op 14 juni 2021 door de financieel directeur;
Gelet op de toelichting ter zitting verstrekt door de burgemeester K. Degroote waarbij hij ook
expliciet terugkoppelt omtrent het dossier van de verledding en de overname van de openbare
verlichting door Fluvius: zoals reeds meermaals besproken werd in dit dossier een advies gevraagd
aan een extern consultant, hetwelk zeer recent is binnengekomen - hij stelt voor dat dit advies aan
alle raadsleden te bezorgen zodat zij dit kunnen doornemen en desgevallend ook zelf inlichtingen
kunnen inwinnen om dan naar het einde van de zomervakantie een bespreking hierover te
organiseren met een beperkte werkgroep;
Gelet dat raadslid A. Van de Velde bedankt voor de mooie toelichting op maandag 14 juni en nog 3
bedenkingen maakt :
1. de tevredenheid over het verloop van de opvolging van hier dossier van de overname van de
openbare verlichting door Fluvius
2. de aandacht voor het dossier Optima, waarbij zij de vraag stelt of er vandaag geen zitting gepland
was en of de gemeente zich nu burgerlijke partij gesteld heeft op deze zitting.
Burgemeester K. Degroote licht toe dat er inderdaad een zitting van de raadkamer zou doorgaan en
dat hij het nodige gedaan heeft om het dossier op de griffie in te kijken (bijkomende
onderzoeksdaden) maar dat er voor de gemeente op strafrechterlijk gebied niets te verwachten valt
aangezien de buitenvervolgingstelling gevraagd worden t.o.v. de persoon waartegen de gemeente
klacht indiende;
3. de kastoestand is inderdaad belangrijk maar haar fractie is ook geïnteresseerd in de
investeringstoestand en kijkt dan ook kritisch naar de jaarrekening (hierdoor zal de Focusfractie
zich dan ook onthouden);
Met 11 stemmen voor (Tonny Berteloot, Koenraad Degroote, Ives Lambrecht, Philip
Vanhaesebrouck, Rita Delmotte, Bart De Keukeleire, Charlotte Vandemoortele, Gunther Simoens,
Philippe Wyffels, Vicky De Rijcke, Lennart Vanquickenborne), 7 onthoudingen (Luc Vercaemer,
Stefan Bonne, Patrick Bearelle, Tim Van Rijckeghem, Aniek Van de Velde, Bernard Vandaele,
Joke Vandemaele)
BESLIST
Artikel 1: De jaarrekening 2020 – deel gemeente wordt met volgende kerncijfers op het vlak van
exploitatie (werking), investeringen en financiering (leningen en aflossingen) vastgesteld:
Budgettair resultaat
Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo
1.872.256 473.167
a. Ontvangsten
11.116.664 10.600.292
b. Uitgaven
9.244.407 10.127.125
II. Investeringssaldo
-1.813.449 -2.517.989
a. Ontvangsten
403.783
441.450
b. Uitgaven
2.217.232 2.959.439
III. Saldo exploitatie en investeringen
58.807
-2.044.822
IV. Financieringssaldo
395.490
357.178
a. Ontvangsten
481.608
472.532
b. Uitgaven
86.118
115.354
V. Budgettair resultaat van het boekjaar
454.298
-1.687.644

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig
15.976.781 15.976.781
boekjaar
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat
16.431.078 14.289.137
VIII. Onbeschikbare gelden
1.372.002 1.372.002
IX. Beschikbaar budgettair resultaat
15.059.077 12.917.135
Artikel 2: De jaarrekening 2020 – deel OCMW wordt met volgende kerncijfers op het vlak van
exploitatie (werking), investeringen en financiering (leningen en aflossingen) goedgekeurd:
Budgettair resultaat

Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo
-151.952
-564.972
a. Ontvangsten
1.616.312
1.581.210
b. Uitgaven
1.768.264
2.146.182
II. Investeringssaldo
368.577
371.960
a. Ontvangsten
390.369
415.000
b. Uitgaven
21.792
43.040
III. Saldo exploitatie en investeringen
216.624
-193.011
IV. Financieringssaldo
-16.317
-16.317
a. Ontvangsten
0
0
b. Uitgaven
16.317
16.317
V. Budgettair resultaat van het boekjaar
200.308
-209.328
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig
786.895
786.895
boekjaar
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat
987.203
577.567
IX. Beschikbaar budgettair resultaat
987.203
577.567
Artikel 3: De geïntegreerde jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW omvat volgende wettelijke
rapporten: de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting. Het beschikbaar budgettair
resultaat bedraagt 16.046.279 euro. De autofinancieringsmarge bedraagt 1.671.885 euro. De balans
2020 sluit in evenwicht voor een totaal bedrag van 60.167.302 euro. De staat van opbrengsten en
kosten 2020 heeft een overschot van het boekjaar van 525.681 euro.
Artikel 4: De geïntegreerde jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW bevat volgende kerncijfers
op het vlak van exploitatie (werking), investeringen en financiering (leningen en aflossingen):
Budgettair resultaat
Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo
1.720.304 -91.805
a. Ontvangsten
12.732.976 12.181.502
b. Uitgaven
11.012.672 12.273.307
II. Investeringssaldo
-1.444.872 -2.146.028
a. Ontvangsten
794.152
856.450
b. Uitgaven
2.239.024 3.002.478
III. Saldo exploitatie en investeringen
275.432
-2.237.833
IV. Financieringssaldo
379.174
340.861
a. Ontvangsten
481.608
472.532
b. Uitgaven
102.435
131.671
V. Budgettair resultaat van het boekjaar
654.605
-1.896.972
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig
16.763.675 16.763.675
boekjaar
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat
17.418.281 14.866.704
VIII. Onbeschikbare gelden
1.372.002 1.372.002
IX. Beschikbaar budgettair resultaat
16.046.279 13.494.702
Autofinancieringsmarge

Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo
II. Netto periodieke aflossingen
a. Periodieke aflossingen conform
verbintenissen
III. Autofinancieringsmarge

de

1.720.304
48.419

-91.805
76.671

48.419

76.671

1.671.885

-168.475

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge
Jaarrekening Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge
1.671.885 -168.475
II. Correctie op de periodieke aflossingen
40.587
76.671
a. Periodieke aflossingen conform de
48.419
76.671
verbintenissen
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de
7.832
financiële schulden
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
1.712.472 -91.805
Geconsolideerd financieel evenwicht
Jaarrekening Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Gemeente en OCMW
16.046.279 13.494.702
Totaal beschikbaar budgettair resultaat
16.046.279 13.494.702
II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW
1.671.885 -168.475
Totale Autofinancieringsmarge
1.671.885 -168.475
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW
1.712.472 -91.805
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 1.712.472 -91.805
Artikel 5: Er wordt kwijting verleend aan de financieel directeur.
--------------------------------------Onderwijs
4. Goedkeuren jaarrekening 2020 Interlokale Vereniging Stedelijke Kunstacademie Tielt
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 de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2019 houdende de goedkeuring van
de overeenkomst betreffende de oprichting van de Interlokale vereniging Stedelijke Kunstacademie
Tielt, waarbij Tielt aangeduid werd als beherende gemeente, en Dentergem, Ingelmunster en
Wingene als deelnemende gemeenten;
Gelet op de vergadering van het beheerscomité van 21 mei 2021 waarin, volgens artikel 7 van de
overeenkomst, de ontwerpjaarrekening 2020 vastgesteld werd;
Overwegende dat de jaarrekening van de interlokale vereniging jaarlijks aan de gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten moet voorgelegd worden;
Overwegende dat de jaarrekening pas goedgekeurd is indien de gewone meerderheid van de
gemeenteraden ze goedkeurt;
Gelet dat raadslid J. Vandemaele verwijst naar het detail van de werkingskosten, meer bepaald naar
het artikel van de vermogensgoederen en duurzaam materiaal waar een bedrag van 20.000 euro
begroot werd en slechts 13.469,72 euro werd gespendeerd ;
Gelet dat schepen B. De Keukeleire hierop toelicht dat er een aantal aankopen (vb. digiborden)
gepland waren die niet zijn doorgegaan en een aantal zaken voor de hoofdschool toch niet
noodzakelijk bleken;
Gelet dat raadslid J. Vandemaele zich afvraagt of de gemeente moet meebetalen voor de
hoofdschool, waarop schepen B. De Keukeleire antwoordt dat ook iedereen zal meebetalen als er
duurzame zaken zullen aangekocht worden voor ons nieuw gebouw;

Gelet dat raadslid J. Vandemaele ook verwijst naar de post voor organisaties academies (o.a.
tentoonstellingen, workshops, recepties) waar een bedrag van 6.046,50 euro uitgegeven werd
waarbij zij zich afvraagt welke concrete zaken het betreft gelet op het coronajaar;
Gelet dat schepen B. De Keukeleire antwoordt dat hij dat zal navragen maar dat het wel zo is dat de
academie haar werking zoveel mogelijk (op alternatieve wijze) heeft laten doorgaan;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 van de Interlokale Vereniging Stedelijke
Kunstacademie Tielt goed.
Artikel 2: de Stedelijke Kunstacademie Tielt ontvangt een kopie van deze beslissing.
--------------------------------------5. Goedkeuren meerjarenplanning Interlokale Vereniging Stedelijke Kunstacademie Tielt
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 de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2019 houdende de goedkeuring van
de overeenkomst betreffende de oprichting van de Interlokale vereniging Stedelijke Kunstacademie
Tielt, waarbij Tielt aangeduid werd als beherende gemeente, en Dentergem, Ingelmunster en
Wingene als deelnemende gemeenten;
Gelet op de vergadering van het beheerscomité van 21 mei 2021 waarin, volgens artikel 7 van de
overeenkomst, het ontwerp van het meerjarenplan voor de interlokale vereniging vastgesteld werd;
Overwegende dat de meerjarenplanning van de interlokale vereniging aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten moet voorgelegd worden;
Overwegende dat de meerjarenplanning pas goedgekeurd is indien de gewone meerderheid van de
gemeenteraden ze goedkeurt;
Gelet dat raadslid J. Vandemaele vraagt waarom de post 'vermogensgoederen en duurzaam
materiaal' dit jaar geraamd is op het drievoudige van de daaropvolgende jaren, waarop schepen B.
De Keukeleire eveneens antwoordt dat dit zal nagevraagd worden;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de gemeenteraad keurt de meerjarenplanning van de Interlokale Vereniging Stedelijke
Kunstacademie Tielt goed.
Artikel 2: de Stedelijke Kunstacademie Tielt ontvangt een kopie van deze beslissing.
--------------------------------------Geen bevoegdheid gekozen
6. Varia
1. Raadslid J. Vandemaele informeert naar de s.v.z. inzake corona, waarop enerzijds de
burgemeester kort een update verschaft over de quarantainelijst en de algemeen directeur kort het
aantal besmettingen en de vaccinaties meegeeft.
2. Raadslid A. Van de Velde doet een voorstel in het kader van de realisatie van de
voetgangerscirkel Dentergem - Wakken, in het bijzonder m.b.t. de bankjes die in het straatbeeld
verschenen zijn op een moment dat de mensen opnieuw sociaal contact konden zoeken. Zij stelt
voor om er "mijmerbankjes" van de maken, versierd met een spreuk of een ander aandenken aan de
corona-periode, vb. de berentocht.
De gemeenteraad vindt dit een positief voorstel en burgemeester K. Degroote vraagt iedereen om
een aantal modelspreuken of andere ideeën aan te leveren en dan kan er verder gekeken worden.
Raadslid A. Van de Velde vraagt nog aanvullend naar de nagels die langs het traject van de
wandeling zijn aangebracht en waarover de mensen toch vragen hebben. Zal hierover nog
gecommuniceerd worden ?
Schepen B. De Keukeleire antwoordt dat de controle nog bezig is of alles correctie voorzien en
geplaatst is. Er wordt ook nog een laatste controle uitgevoerd of er ergens nog kleine correctie
nodig zijn. Als alles rond is, zal er gecommuniceerd worden. Misschien wordt er best nog eventjes
gewacht op de spreuken.
3. Burgemeester K. Degroote diende zich, gelet op de gemeenteraad, te verontschuldigen voor de
A.V. Mivalti - maar werd toch op de hoogte gebracht van heugelijk nieuws : Mivalti heeft de

woning in de Markegemstraat 73, voormalig De Ranke, kunnen aankopen en ziet hier
mogelijkheden voor een mooi project.
--------------------------------------Gedaan in voormelde zitting
NAMENS DE GEMEENTERAAD
De secretaris

de voorzitter

