TOELICHTENDE NOTA VAN DE GEMEENTERAAD van 23 APRIL 2018
Goedkeuri ng van het verslag van de vorige vergadering

1.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.

Besluit:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Open baar
Delaere Ivan, Burge mee ster-voorzitter
Algemeen bel eid

2.

Psilon - bespreking agenda en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger van de
buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2018 te Kortrijk

Aanleiding
Onze gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in
Zuid-West-Vlaanderen;
Per aangetekend schrijven van 21 maart 2018 werd de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan
de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 19 juni 2018 om 18u30 in het onthaalgebouw
Horizon bij crematorium Uitzicht, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk met volgende agenda
Enig agendapunt: voorstel tot wijziging van de statuten (wijzigingen art.1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16,
19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 41 en toevoeging art.49.
Regelgeving
- het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
- het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald op
artikel 44;
- de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Context en argumentatie
Het is nodig dat de gemeente zich uitspreekt ten aanzien van het agendapunt dat werd aangebracht
op de agenda van de hierboven vermelde buitengewone algemene vergadering van de
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen;
In bijlage werden de volgende documenten toegevoegd:
- toelichtingsnota "voorstel van statutenwijziging inzake de bestuurssamenstelling"
- Integrale tekst statuten, met aanduiding van de voorgestelde tekstaanpassingen
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Tussenkomsten
Geen financiële gevolgen
Besluit:
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het enig agendapunt dat werd aangebracht op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van dinsdag 19 juni 2018 om 18u30 uur in het
onthaalcentrum Horizon bij crematorium Uitzicht te Kortrijk.
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Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-WestVlaanderen op dinsdag 19 juni 2018 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing
genomen in onderhavig raadsbesluit.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Intergemeentelijke Vereniging
voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, p/a Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk.
3.

Psilon - bespreking agenda en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger van de
gewone algemene vergadering van 19 juni 2018 te Kortrijk

Aanleiding
Onze gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in
Zuid-West-Vlaanderen;
Per aangetekend schrijven van 10 april 2018 werd de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan
de gewone algemene vergadering op dinsdag 19 juni 2018 om 19 uur in het onthaalgebouw Horizon
bij crematorium Uitzicht, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk met volgende agenda
1. Verslag over de activiteiten en rekening in 2017.
1.1 Verslag van de raad van bestuur
1.2 Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2017
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Vervanging bestuurder namens stad Kortrijk.
Regelgeving
- het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
- het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald op
artikel 44;
- de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Context en argumentatie
Het is nodig dat de gemeente zich uitspreekt ten aanzien van het agendapunt dat werd aangebracht
op de agenda van de hierboven vermelde buitengewone algemene vergadering van de
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen;
In bijlage werden de volgende documenten toegevoegd:
- jaarverslag 2017
- jaarrekening 2017
- overzichtslijst met de uitbetaalde presentievergoedingen in 2017.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Financiële impact
Geen financiële gevolgen.
Besluit:
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de agendapunten die werden aangebracht op de agenda van de
gewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in
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Zuid-West-Vlaanderen van dinsdag 19 juni 2018 om 19 uur in het onthaalcentrum Horizon bij
crematorium Uitzicht te Kortrijk.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de gewone algemene vergadering
van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen op dinsdag
19 juni 2018 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Intergemeentelijke Vereniging
voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, p/a Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk.
4.

Psilon - aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering en de gewone algemene vergadering van 19 juni 2018 te Kortrijk

Aanleiding
Onze gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in
Zuid-West-Vlaanderen;
Bij aangetekend schrijven van 21 maart 2018 van de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen werd de gemeente uitgenodigd voor de
buitengewone algemene vergadering van dinsdag 19 maart 2018 om 18 u 30.;
Bij aangetekend schrijven van 10 april 2018 van de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen werd de gemeente uitgenodigd voor de gewone
algemene vergadering van dinsdag 19 maart 2018 om 19 uur;
Artikel 33 van de ontwerpstatuten van deze vereniging bepaalt dat de algemene vergadering
samengesteld wordt door vertegenwoordigers uit de deelnemende gemeenteraden;
Het aantal vertegenwoordigers wordt bepaald door de gemeenteraden, met een maximum van één
vertegenwoordiger per begonnen schijf van 25.000 inwoners;
Regelgeving
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, inzake de samenstelling en
werking van de algemene vergadering;
Artikel 59, tweede lid, van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, dat onder meer
bepaalt dat er een onverenigbaarheid is tussen het mandaat van vertegenwoordiger van de
algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen, i.c. raad van bestuur;
Context en argumentatie
De gemeente Pittem heeft ingevolge artikel 33 van de ontwerpstatuten recht op één stemgerechtigd
vertegenwoordiger;
De gemeente Pittem beschikt als houder van 328 aandelen over één stem in de algemene
vergadering;
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting;
Zestien leden leden nemen deel aan de stemming en evenveel stembriefjes worden opgenomen;
Als vertegenwoordiger bekomt mevrouw Linda Deman-Vanmaele, raadslid, ... stemmen, er zijn ....
blanco stemmen en geen ongeldige stemmen;
Als plaatsvervanger bekomt de heer Chris Marreel, schepen, .... stemmen, er zijn .... blanco stemmen
en geen ongeldige stemmen.
Financiële impact
Geen
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Besluit:
Artikel 1
Mevrouw Linda Deman-Vanmaele, raadslid, wonende te 8740 Pittem, Dr. C. Cartonstraat 5, wordt
aangeduid namens de gemeente Pittem als vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering en de gewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen op dinsdag 19 maart 2018 om 18u30 en 19 uur in het
onthaalgebouw Horizon bij crematorium Uitzicht, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk.
Artikel 2
De heer Chris Marreel, schepen, wonende te 8740 Pittem, Wingensesteenweg 9, wordt aangeduid
namens de gemeente Pittem als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone
algemene vergadering en de gewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging
voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen op dinsdag 19 maart 2018 om 18u30 en 19 uur in
het onthaalgebouw Horizon bij crematorium Uitzicht, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, p/a Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk.
5.

IVIO - goedkeuring agenda en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van dinsdag 22 mei 2018 te Izegem

Aanleiding
Onze gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 20 maart 2018 om deel te nemen
aan de zitting van de algemene vergadering van I.V.I.O. van 22 mei 2018;
Volgende agendapunten zullen hierbij besproken worden:
1. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2018
2. Kennisname verslag van de heer Commissarisrevisor
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2017
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris revisor voor het boekjaar 2017
5. Ontslagen en benoemingen
6. Herbenoeming commissaris
7. Varia
Regelgeving
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Artikel 44 en 65 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat minstens één algemene vergadering belegd wordt voor de
controle op de activiteiten van het voorbije boekjaar;
Context en argumentatie
De gewone algemene vergadering van I.V.I.O. gaat door op dinsdag 22 mei 2018 om 18 uur in de
vergaderzaal van I.V.I.O., Lodewijk de Raetlaan 12 in Izegem.
Samen met de uitnodiging worden volgende documenten als bijlage meegezonden:
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. De balans en resultatenrekening per 31 december 2017.
3. Ontwerp gemeenteraadsbeslissing goedkeuring agendapunten en vaststelling van mandaat
vertegenwoordiger
4. Volmacht
Financiële impact
Geen
Besluit:
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Artikel 1: De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de volgende agendapunten:
1. Goedkeuring verslag van de raad van Bestuur over het dienstjaar 2017
2. Kennisname verslag van de heer Commissarisrevisor
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2017
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris revisor voor het boekjaar 2017
5. Goedkeuring ontslagen en benoemingen
6. Goedkeuring herbenoeming commissaris
7. Varia
Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van 22 mei 2018 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering van 22 mei 2018
goedkeuren.
Artikel 3: Deze beslissing over te maken aan I.V.I.O., Lodewijk de Raetlaan 12,
6.

IVIO - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van de gemeente in
de gewone algemene vergadering van dinsdag 22 mei 2018 te Izegem

Aanleiding
Onze gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 20 maart 2018 om deel te nemen
aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van I.V.I.O. van dinsdag 22 mei 2018 te
Izegem;
Regelgeving
Artikel 44, 1ste en 3dealinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemers–gemeenten hun vertegenwoordiger op
een buitengewone algemene vergadering van een intergemeentelijke vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te
worden herhaald voor elke algemene vergadering;
De omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Context en argumentatie
Voor de algemene vergadering van IVIO van dinsdag 22 mei 2018 te Izegem dient de gemeente over
te gaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger.
De raad gaat bij geheime stemming over tot voordracht van een vertegenwoordiger voor de gewone
algemene vergadering van I.V.I.O. van dinsdag 22 mei 2018;
- 16 leden nemen deel aan de stemming en evenveel stembriefjes worden opgenomen;
- als vertegenwoordiger bekomt de heer Stijn Vandenhende, raadslid, .... stemmen en er zijn ....
blanco stemmen en geen ongeldige stemmen;
als plaatsvervangend vertegenwoordiger bekomt mevrouw Greet Dewitte schepen, .... stemmen en
er zijn .... blanco stemmen en geen ongeldige stemmen;
Financiële impact
Geen
Besluit:
Artikel 1
De heer Stijn Vandenhende, raadslid, wonende te 8740 Pittem, Verbieststraat 7/b, wordt aangeduid
als vertegenwoordiger van de gemeente bij de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam

5 / 19

milieubeheer voor Izegem en Ommeland (I.V.I.O.) voor de buitengewone algemene vergadering van
dinsdag 22 mei 2018.
Mevrouw Greet Dewitte, schepen, wonende te 8740 Pittem, Jozef Cardijnstraat 15, wordt aangeduid
als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente bij de Intergemeentelijke Vereniging voor
duurzaam milieubeheer voor Izegem en Ommeland (I.V.I.O.) voor de buitengewone algemene
vergadering van dinsdag 22 mei 2018.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de intercommunale I.V.I.O., Lodewijk de
Raetlaan 12, 8870 Izegem.
7.

GASELWEST - goedkeuring agenda, verzoek tot verschuiven einddatum Gaselwest van 9
november 2019 naar 1 april 2019, voorstel tot verlenging van 1 april 2019 tot en met 29
maart 2037, statutenwijzigingen, vaststelling van het mandaat

Context en argumentatie
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit
van het Westen.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 26 maart 2018 opgeroepen om deel te nemen aan
de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 25 juni 2018 plaats heeft in
het Businessgebouw van KSV te Roeselare.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 23 maart
2018 werd aan de gemeente overgemaakt.
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest (met uitzondering van
PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum. Artikel 603 van het Decreet over het
lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig
het Energiedecreet werden aangewezen als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018
via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat
de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing
van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de
noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan
haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee
verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar wordt voorgesteld om de
aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde
distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en
continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle
distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART 2037
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig
artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd
van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met
29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen –
distributienetbeheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE,
vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019. Het voorstel tot verlenging is
uitsluitend gericht aan de 55 Vlaamse deelnemende gemeenten.
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Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt
door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering
tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen. De
gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene
vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een
vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen. Uiterlijk 90 dagen
vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de raad van
bestuur aan alle deelnemers toegezonden. De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe
niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf
leggen ze hun beslissing daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene
vergadering. Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen,
worden geacht verder deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen
dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende
de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de
volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het
onderzoek van het verlengingsvoorstel.
STATUTENWIJZIGINGEN
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax
cvba en in het kader van de ‘multi utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli 2018 :
* naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;
* doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
* introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
* regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018 over de verschillende
distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;
* winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
* vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;
* actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);
aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met
principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019 :
* aantal leden van de raad van bestuur;
* genderbepaling;
* mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
* inlassing opstelling code goed bestuur;
* mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk belang
toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging;
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en
onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging
van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. De
gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Besluit:
Artikel 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 25 juni 2018 :
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1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Gaselwest,
zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal
bestuur.
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 1 april 2019 tot
29 maart 2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten deelnemen, met o.m. goedkeuring van
het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de
vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
3. Statutenwijzigingen:
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat
van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel
3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.
4. Inkanteling van deel Figga – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij
authentieke akte vast te stellen.
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator
cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Gaselwest in
de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.
7. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2017.
8. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
9. Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2017.
10. Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités
en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2017.
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga met betrekking tot
het boekjaar 2017.
13. Statutaire benoemingen.
14. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
 een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 9 november 2019 naar
1 april 2019 (*);
 een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van
onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*);
 zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het
decreet over het lokaal bestuur;
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 25 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
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beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van
onderhavige raadsbeslissing;
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
8.

WVI - bespreking agenda en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger van de gewone
algemene vergadering van 24 mei 2018 te Langemark-Poelkapelle.

Aanleiding
Bij aangetekend schrijven van 28 maart 2018 werd de gemeente uitgenodigd naar de algemene
vergadering van de WVI van donderdag 24 mei 2018 om 18.30 uur in OC Den Tap, Klerkenstraat 37,
8920 Langemark-Poelkapelle.
Regelgeving
- het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald op
artikel 44;
- de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
- gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Context en argumentatie
Onze gemeente is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale, Baron Ruzettelaan 35, 8310
Brugge;
- de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 28 maart 2018 om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van W.V.I. op donderdag 24 mei
2018 om 18.30 uur in OC Den Tap, Klerkenstraat 37, 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark);
De agendapunten van deze algemene vergadering van de W.V.I. die ter zitting worden besproken
zijn:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 21-12-2017.
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2017
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Mededelingen
Het is nodig dat de gemeente zich uitspreekt ten aanzien van de punten die werden aangebracht op
de agenda van de hierboven vermelde algemene vergadering van W.V.I. van 24 mei 2018 om 19 uur
te Langemark-Poelkapelle (Langemark);
Financiële impact
Geen
Besluit:
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de punten die werden aangebracht op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van de intercommunale W.V.I. van donderdag 24 mei 2018 om
19 uur in OC Den Tap, Klerkenstraat 37, 8920 Langemark-Poelkapelle zoals ter kennis gebracht aan
de gemeenteraad.
Artikel 2
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De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van de W.V.I. op donderdag 24 mei 2018 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op
de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale W.V.I. te
Brugge.
9.

WVI - aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van
donderdag 24 mei 2018 te Langemark-Poelkapelle

Aanleiding
Aangetekend schrijven van 28 maart 2018 van de WVI met uitnodiging voor de gewone algemene
vergadering van donderdag 24 mei 2018 om 18.30 uur in OC Den Tap in Langemark-Poelkapelle
Regelgeving
- artikel 120 §2 van de nieuwe gemeentewet;
- het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en meer bepaald artikel
44;
- de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
- de statuten van de West-Vlaamse Intercommunales (W.V.I.);
Context en argumentatie
- artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking legt op dat de
vertegenwoordigers van de vennootgemeenten voor de algemene vergadering door de
gemeenteraden rechtstreeks uit hun leden wordt aangewezen;
- gaat bij geheime stemming over tot voordracht van een vertegenwoordiger voor de gewone
algemene vergadering van W.V.I. van donderdag 24 mei 2018 om 18.30 uur in OC Den Tap,
Klerkenstraat 37, 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark);
- zestien leden nemen deel aan de stemming en evenveel stembriefjes worden opgenomen;
- als vertegenwoordiger bekomt de heer Bart Verhelle, raadslid, ..... stemmen, er zijn .... blanco en
geen ongeldige stemmen;
- als plaatsvervangend vertegenwoordiger bekomt de heer Ivan Delaere, burgemeester, .....
stemmen, er zijn .... blanco en geen ongeldige stemmen;
Financiële impact
Geen
Besluit:
Artikel 1
De heer Bart Verhelle, raadslid, wonende te 8740 Pittem, Landouwestraat 4, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger van de gemeente bij de West-Vlaamse Intercommunales (W.V.I.) voor de gewone
algemene vergadering van donderdag 24 mei 2018 om 18.30 uur te Langemark-Poelkapelle
(Langemark).
De heer Ivan Delaere, burgemeester, wonende te 8740 Pittem, Sint Remigiusstraat 6, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente bij de West-Vlaamse
Intercommunales (W.V.I.) voor de gewone algemene vergadering van donderdag 24 mei 2018 om
18.30 uur te Langemark-Poelkapelle (Langemark).
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.
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10.

Goedkeuring overeenkomst voor de exploitatie van het dringend ziekentransport 100 in de
regio Tielt

Aanleiding
Tijdens de stakeholdersoverleg van het Sint-Andriesziekenhuis Tielt van 22 juni 2017 en 6 november
2017 werd de problematiek van het dringend ziekenhuistransport via de dienst 100 aangekaart.
Deze 100-problematiek werd verder toegelicht in het schrijven van november 2017 van het Sint
Andriesziekenhuis Tielt
Regelgeving
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen.
Context en argumentatie
Gevolggevend aan de diverse besprekingen binnen de stakeholders van het Sint Andriesziekenhuis
Tielt werd een overeenkomst opgemaakt voor de exploitatie van het dringend ziekentransport 100 in
de regio Tielt met het oog om het dringend ziekentransport op een kwalitatieve manier verder te
kunnen verzekeren.
Afspraken worden gemaakt tussen het Rode Kruis Tielt en het Sint Andriesziekenhuis om samen het
dringend ziekentransport voor de regio te verzekeren.
Ook werden financiële afspraken gemaakt omtrent de kosten voor deze dienstverlening.
De voorliggende overeenkomst wordt afgesloten vanaf 1 januari 2018 en is geldig voor twee jaar
waarna een her-evaluatie zal gemaakt worden.
Financiële impact
De steden en gemeenten van de attractiezone van het ziekenhuis betalen jaarlijks een bijdrage van €
110.00 aan het ziekenhuis voor de niet gedekte loonkosten van personeelsleden ingezet door het
ziekenhuis.
De verdeling tussen de gemeenten van de attractiezone gebeurt op basis van het aantal uitgevoerde
ritten voor hun inwoners in het jaar X-2. Voor 2018 betekent dit 14.158,42 euro voor onze
gemeente.
Besluit:
Goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst voor de exploitatie van het dringend
ziekentransport 100 in de regio Tielt.
De heer Ivan Delaere, burgemeester en de heer Geert Mahieu, gemeentesecretaris worden
gemachtigd om namens de gemeente de overeenkomst te ondertekenen.
De financiële tussenkomst voor 2018 wordt geraamd op 14.158,42 euro en zal benomen worden op
het budget 2018 onder 0420-00/6493011.
Ruimtelijke orde ning

11.

Vaststelling tot naamgeving aan twee nieuwe straatnamen in de verkaveling Dumobil
Construct NV

Aanleiding
Het college van burgemeester en schepenen heeft in vergadering van 16 augustus 2017 een
verkavelingsvergunning afgeleverd aan Dumobil Construct NV voor het verkavelen van gronden in 57
loten voor woningbouw in de zone Molenstraat/Paardestraat/Korte Veldweg. Hiervoor worden er
enkele nieuwe straten aangelegd.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor deze verkaveling twee nieuwe straatnamen
voor, namelijk :
- veldwachter Victor Maeseelestraat;
- burgemeester Albert Naertstraat;
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Er zijn qua toponiemen niet direct concrete gegevens voorhanden (ten noorden bevinden zich al
twee straatnamen die verwijzen naar toponiemen, namelijk Ter Walle en Ter Gracht). Daarom wordt
gekozen voor twee personen die een betekenisvolle rol gespeeld hebben in het publieke leven van
deelgemeente Egem.
De heer Victor Maeseele (° Egem op 15/08/1857, + Egem 17/06/1924) was veldwachter te Egem en is
bekend geworden dankzij zijn dagboek dat hij tijdens Wereldoorlog I heeft bijgehouden. Maeseele
schrijft heel onpersoonlijk en zal nooit de openbaar opinie weergeven over de lokale militaire
gebeurtenissen. Hij formuleert geen persoonlijke evaluatie van allerlei feiten, zelfs wanneer hij er
persoonlijk bij betrokken wordt. Zijn aantekeningen blijven hoogste merkwaardige notities voor de
huidige geschiedschrijving.
De heer Albert Naert (° Egem op 16/09/1914 - + Roeselare 04/10/1992) was burgemeester van Egem
van 1965 tot en met de fusie met Pittem in 1976. Daarna bleef hij schepen van de fusiegemeente
Pittem van 1976 tot 1988. Hij was Ridder in de Orde van Leopold II en ontving Gouden Palmen in de
Kroonorde. Hij was op privé vlak stichter van de Bouwonderneming Naert & Zn, erevoorzitter van het
Egems Sport- en Feestcomité, voorzitter van BGJG en bestuurslid van CRM Pittem-Egem, en verder
gewezen voorzitter en lid van verschillende plaatselijke organisaties.
De straatnaam "burgemeester Albert Naertstraat" wordt gegeven aan de straatdelen die palen aan
de loten 13 t/m 43.
De straatnaam "veldwachter Victor Maeseelestraat" wordt gegeven aan de straatdelen die palen aan
de loten 1 t/m. 12 en 44 t/m 55.
De gemeenteraad heeft op 29 januari 2018 de principebeslissing genomen om dit voorstel goed te
keuren.
Regelgeving
Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen is
van toepassing.
De omzendbrief van 21 mei 1979 van de Provinciegouverneur in verband met namen van openbare
wegen en pleinen is van toepassing.
Context en argumentatie
Er is een openbaar onderzoek georganiseerd van 14/02/2018 tot en met 16/03/2018. Hierbij zijn er
geen bezwaren ingediend.
Er werd tevens advies gevraagd aan de gemeentelijke cultuurraad. Deze heeft een gunstig advies
verleend.

Besluit:
De gemeenteraad stelt voor de nieuwe straten in de verkaveling Dumobil Projects NV de namen
"veldwachter Victor Maeseelestraat" en "burgemeester Albert Naertstraat" vast.
12.

Vaststelling naamgeving aan een nieuwe straat in de verkaveling Lafaut Projects BVBA

Aanleiding
Het college van burgemeester en schepenen heeft in vergadering van 5 juli 2017 een
verkavelingsvergunning afgeleverd aan Lafaut Projects BVBA voor het verkavelen van gronden in 21
loten voor woningbouw in de Meulebekestraat. Hiervoor wordt een nieuwe doodlopende straat
aangelegd.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de naam "Bekkemmeers" voor. Hiermee wordt
verwezen naar de oude benaming in de Atlas der Buurtwegen, namelijk de nabijgelegen buurtwegen
nrs. 70 ("Bekkemmeerschstraet", inmiddels afgeschaft) en 84 ("Bekkemvoetweg"), nu een
doodlopende weg naar de woning Meulebekestraat nr. 53).
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De gemeenteraad heeft op 29 januari 2018 de principebeslissing genomen om dit voorstel goed te
keuren.
Regelgeving
Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen is
van toepassing.
De omzendbrief van 21 mei 1979 van de Provinciegouverneur in verband met namen van openbare
wegen en pleinen is van toepassing.
Context en argumentatie
Er is een openbaar onderzoek georganiseerd van 14/02/2018 tot en met 16/03/2018. Hierbij zijn er
geen bezwaren ingediend.
Er werd tevens advies gevraagd aan de gemeentelijke cultuurraad. Deze heeft een gunstig advies
verleend.
Besluit:
De gemeenteraad stelt voor de nieuwe straat in de verkaveling Lafaut Project BVBA de naam
"Bekkemmeers" vast.
Lambrecht Pa ul, Eerste s che pen
Bibli othe ek

13.

Reglement en Tariefreglement Bib Pittem: aanpassing in functie van nieuwe
uitleenvoorwaarden

Aanleiding
De voorbije jaren werd een daling van de uitleen van DVD's vastgesteld. Dit heeft te maken met de
concurrentie van online-diensten als Netflix, die een goedkoop alternatief zijn. Netflix brengt
commerciële films en series. Bibliotheken hebben hierop geanticipeerd door de uitleenvoorwaarden
van Dvd's aan te passen. Zo werd de uitleen van DVD's in de ons omringende bibliotheken gratis. Bib
Pittem wil deze tendens volgen en de uitleen van DVD's aanpassen aan de behoeftes van de
gebruiker. Bibliotheek Pittem stelt voor om de uitleen van DVD's gratis te maken (nu nog 1 euro per
ontlening) met een uitleenperiode van 4 weken (gelijk aan boeken, zodat leners niet speciaal voor
DVD's naar de bib moeten komen). Op dit ogenblik belemmeren de uitleenvoorwaarden de spontane
uitlening van onder meer kinderdvd's.

Regelgeving
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
De wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen
gewaarborgd wordt;
Het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact.
Het gebruikers- en tariefreglement van Bib Pittem zoals goedgekeurd in de Gemeenteraad in de
zitting van 30 december 2013.
Context en argumentatie
De Bibliotheek biedt een aanbod DVD's aan dat gevarieerder is dan van de commerciële onlinediensten. Deze met zorg samengestelde collectie wordt te weinig gebruikt, door de huidige
uitleenvoorwaarden. Door de uitleenvoorwaarden van DVD's aan te passen, zal het aanbod
aantrekkelijker zijn, zeker voor kinderen. Op deze manier krijgt de collectie een groter gebruik.
Er wordt dan ook voorgesteld op het gebruikersreglement dd. 30 december 2013 als volgt aan te
passen.
Het artikel Uitleentarieven, §. 2 wordt aangepast als volgt: 'DVD's: gratis'
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In het gebruikers- en tariefreglement wordt ook nog melding gemaakt van de kosten voor het
uitlenen van e-boeken. Dit is niet langer van toepassing. Het uitlenen van E-boeken gebeurt gratis op
E-readers van de bibliotheek. Het artikel Uitleentarieven, §.4 wordt aangepast: E-boeken: gratis'.
Op 8 maart 2018 bracht het Beheersorgaan van De Bibliotheek een gunstig advies uit omtrent deze
wijzigingen.
Financiële impact
In 2017 bracht het uitlenen van DVD's nog 300 euro op. Deze inkomst zal komen te vervallen.
Besluit:
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan onderstaand gebruikersreglement van Bibliotheek
Pittem:
Art1. Bibliotheek Pittem is vrij toegankelijk voor iedereen. Het is een basisvoorziening waar elke burger
terechtkan met zijn vragen naar kennis, informatie, cultuur en ontspanning. Bovendien bemiddelt ze actief
in het beantwoorden van die vragen. Zij werkt in een geest van objectiviteit en pluralisme en is vrij van
politieke, levensbeschouwelijke en commerciële invloeden. Zij fungeert tevens als ontmoetingsplaats.
Art. 2 De openingstijden zijn:
Bibliotheek Pittem
dinsdag: 16u tot 19u
woensdag: 14u tot 17u
donderdag: 16u tot 20u
zondag: 9.30 tot 11.30u
Bibliotheek Egem
maandag: 16u tot 18u
donderdag: 16u tot 18u
De bibliotheek is gesloten op wettelijke feestdagen, op 2 januari, 11 juli, 2 november en 26 december.
Andere sluitingsdagen worden aangekondigd in de bib, het gemeentelijk infoblad en via de website.
Art. 3 De bibliotheek is vrij toegankelijk. Iedereen heeft het recht zich als lener te laten inschrijven, tegen
voorlegging van een geldige identiteitskaart van één van de lidstaten van de Europese Unie of van een
geldige verblijfsvergunning. Aan personen die in het buitenland wonen, zal een waarborgsom van € 15
gevraagd worden. Deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het
lidmaatschap.
De bij de inschrijving meegedeelde identiteitsgegevens worden door de bibliotheek in een ledenbestand
bijgehouden. Iedere ingeschreven lener heeft recht op inzage en verbetering van zijn identiteitsgegevens
en die van de aan zijn zorg toevertrouwde minderjarigen op de wijze zoals bepaald door de wet van
8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze gegevens zijn enkel en alleen bestemd voor
bibliotheekdoeleinden.
Art 4. Wie materialen van de bibliotheek wil ontlenen, moet lid zijn. Bij inschrijving legt men een geldig
identiteitsbewijs voor. Tot 18 jaar is de inschrijving gratis. Vanaf 18 jaar is het lidgeld betalend. Tarieven
voor het gebruik van de bibliotheek zijn opgenomen in een apart reglement op tarieven.
Voor leerkrachten en studenten in een lerarenopleiding is een Multipas met aparte voorwaarden
beschikbaar.
Art. 5 Wie zijn lenerspas verliest, moet dit zo snel mogelijk aan de bibliotheek meedelen. Voor de
vervanging van een verloren of beschadigde lenerspas betaalt de gebruiker hiervoor een bijdrage.
Art. 6 Iedere wijziging aan de gegevens van de identiteitskaart of aan de contactgegevens moet door de
lener onmiddellijk meegedeeld worden.
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Art. 7 Door zijn inschrijving erkent en aanvaardt elke gebruiker de bepalingen van dit reglement.
Art. 8 De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het
personeel.
Art. 9 Iedere bezoeker kan ter plaatse kosteloos gebruik maken van de beschikbare naslagwerken,
tijdschriften, kranten, ... en van de publiekpc’s.
Voor het gebruik van internet wordt verwezen naar een afzonderlijk reglement.
Art. 10 Gedrukte materialen leent men gratis, voor de andere materialen kan de bibliotheek leengeld
vragen. De geldende leentarieven worden bepaald in een apart reglement op tarieven.
Art. 11 Het maximum uitleenbaar aantal materialen is 10. Uitzonderingen hierop vormen de kaarten voor
leerkrachten en voor onthaalouders. Niet-uitleenbare materialen zijn: documentatiemappen en
leeszaalwerken.
Art. 12 Materialen die Bibliotheek Pittem niet bezit kan de gebruiker laten aanvragen bij een andere
bibliotheek. Men betaalt per geleverd materiaal een kleine bijdrage. Kosten voor aanvragen uit
wetenschappelijke bibliotheken vallen eveneens ten laste van de gebruiker. Deze kosten worden bepaald
door de uitlenende bibliotheken.
Art. 13 Materialen die uitgeleend zijn, kan men reserveren. Men betaalt hiervoor reserveringskosten per
aangevraagd werk. Reserveren kan ter plaatse in de bibliotheek, telefonisch of per e-mail. Gereserveerde
materialen worden maximaal 10 dagen ter beschikking gehouden voor de aanvrager vanaf de
verzendingsdatum van de verwittigingsbief/mail. De portkosten worden in het reglement op de tarieven
bepaald.
Art. 14 De uitleentermijn voor alle materialen, met uitzondering van speciale collecties, is 4 weken. De
uiterste datum waarop men de geleende materialen dient terug te brengen, staat vermeld op het ticket
dat de ontlener krijgt aan de balie.
Art. 15 De lener kan de uitleentermijn verlengen, tot een maximale uitleentermijn van 8 weken. Dit is
alleen mogelijk als de materialen niet voor een andere gebruiker gereserveerd zijn. De lener kan dit doen
in de bib zelf, telefonisch, per mail of via internet. Iedere verlenging geldt als een nieuwe ontlening.
Art. 16 Wie de geleende werken te laat inlevert, betaalt een boete. Die wordt berekend per ontleende
eenheid vanaf de eerste werkdag na het verstrijken van de uitleendatum. De administratiekosten en
portkosten voor de maningsbrieven zijn voor rekening van de lener. Indien de gebruiker na het ontvangen
van 4 maningsbrieven in gebreke blijft, zal contact opgenomen worden met de bevoegde gemeentelijke
dienst en kan een beroep gedaan worden op alle bestaande wettelijke dwangmiddelen om het geleende
materiaal terug te vorderen. De kosten hiervoor betaalt de lener.
Art. 17 De lener is verantwoordelijk voor de werken die hij heeft ontleend. Ontleningen zijn strikt
persoonlijk. De lener dient de materialen na te zien op beschadigingen en volledigheid voordat hij die
ontleent. Indien hij tekorten vaststelt, moet hij het personeel verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk
gesteld worden.
Art. 18 De lener dient zorg te dragen voor de geraadpleegde en geleende materialen. Indien de lener om
welke reden ook, toeval en overmacht inbegrepen, het geleende materiaal niet terugbezorgt of het
materiaal ernstig beschadigd terugbezorgt, betaalt hij de actuele handelsprijs of door tegensprekelijke
expertise vastgestelde waarde plus de kosten van de expertise van het exemplaar, eventueel verhoogd
met de prijs van het inbinden en het kaften. In geval van gedeeltelijke beschadiging bepaalt de
bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.
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Materialen die teruggevonden worden en binnen de maand na betaling van de vergoeding worden
teruggebracht, worden terugbetaald min de eventuele verwerkingskosten.
Art. 19 Ontleende materialen mag men niet in het openbaar gebruiken. Kopiëren van audiovisuele
materialen is niet toegestaan. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele
misbuiken.
Art. 20 De bibliotheek is evenmin verantwoordelijk voor eventuele schade aan apparatuur door het
gebruik van cd-rom’s of dvd’s.
Art. 21 In de bibliotheek mogen geen dieren of hinderende voorwerpen (skeelers, skateboards,…) worden
binnengebracht. In de bibliotheek is noch eten noch drinken noch roken toegestaan
Art. 22 Het personeel is gerechtigd de herkomst van een alarmsignaal aan de uitgang na te gaan. Eventueel
kan de hulp van de politie ingeroepen worden.
Art. 23 Alle niet-voorziene gevallen kunnen alleen door de bibliothecaris of, tijdens zijn afwezigheid, door
zijn plaatsvervanger geregeld worden.
Art. 24 De bibliothecaris kan, wanneer hij daartoe gegronde redenen heeft, een gebruiker voor een
bepaalde periode de toegang tot de bibliotheek ontzeggen. Een definitieve uitsluiting dient voorgelegd te
worden aan het Beheersorgaan of aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Art. 25. Het reglement op het gebruik van internet in de bibliotheek bevat volgende bepalingen:
-Internet is beschikbaar tijdens de gewone openingsuren van de bibliotheek.
-In volgorde van aanmelding kan gedurende een halfuur of een uur gewerkt worden. Verlenging is mogelijk
mits er geen andere kandidaat-gebruikers zijn.
-Het gebruik van internet is gratis.
-Downloaden van gegevens kan op eigen USB-stick, Afdrukken van informatie op papier kan
tegen betaling. De prijzen worden bepaald in het reglement op de tarieven.
-De gebruiker dient zichzelf te vergewissen van de eventuele auteursrechtelijke bescherming van de
overgenomen gegevens. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk in geval van niet-naleving.
-De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor technische storingen tijdens het werken met internet of voor
het niet beschikbaar zijn van internetpc's.
-Voor schade veroorzaakt door het downloaden van virussen kan de bibliotheek niet aansprakelijk gesteld
worden.
-De toegang tot internet is beperkt tot het opzoeken van gegevens en het eventueel overnemen op USBstick of papier.
-Andere mogelijkheden zijn : werken met e-mail en het zich aanmelden bij nieuwsgroepen.
-De bibliotheek neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de op internet aangeboden informatie.
-Gebruikers die door de wet verboden informatie en foto’s raadplegen, kunnen uitgesloten worden.
-Het is verboden handelingen uit te voeren die het computerbeveiligingssysteem schenden of gegevens of
software die toebehoren aan de bibliotheek of andere gebruikers te vernietigen of aan te passen.

Addendum: Reglement op de tarieven in Bib Pittem.
Dit reglement regelt de tarieven voor het gebruik van Bibliotheek Pittem.
Uitleentarieven
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§1: gedrukte materialen, gedrukte materialen met audio-visuele bijlagen, luisterboeken,
snippertassen, fundels: gratis
§2: dvd’s: gratis
§3: cd-roms: 1 euro
§4: e-boeken: gratis
Manings- en portkosten
§5: boetes voor alle materialen: 0,20 euro per dag, te rekenen vanaf de 1e dag
§6: portkosten, voor het versturen van boetebrieven, reserveringsbrieven,…: de geldende
posttarieven
Varia
§7: verwerkingskosten verloren of teruggebracht materiaal: 2,50 euro
§8: kosten voor ibl-aanvragen uit openbare bibliotheken: 1 euro
§9: kosten voor ibl-aanvragen uit niet-openbare bibliotheken: de reële kost, zoals aangerekend door
de uitlenende bibliotheek
§10: jaarlijks lidgeld: 5 euro
§11: vervanging pasje: 2,50 euro
Kopieer- en printkosten
§12: Een print van internet: €0,10 (A4 zwart-wit), €0,50 (A4 kleur), €0,20 (A3 zwart-wit), €1,00 (A3
kleur)
§13: Een fotokopie kost: €0,10 (A4 zwart-wit), €0,50 (A4 kleur), €0,20 (A3 zwart-wit), €1,00 (A3 kleur)

Artikel 2: Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen ter kennis gegeven aan de provinciegouverneur
op de wijze bepaald in art. 252 van het Gemeentedecreet
Artikel 3: Dit reglement gaat in vanaf 1 mei 2018.
Dewitte Greet, Tweede schep en
Verkeer en mobiliteit

14.

Verkeer en Mobiliteit - aanvullend reglement betreffende kort parkeren in de Tieltstraat

Aanleiding
Op bepaalde plaatsen in de Tieltstraat is het aangewezen om kort parkeren in te voeren.

Regelgeving
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968;
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
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Het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Context en argumentatie
In de Tieltstraat is er vaak geen plaats om te parkeren aan winkels en apotheken. Om deze
problemen te vermijden is het nuttig om op bepaalde plaatsen kort parkeren in te voeren.
Financiële impact
De kosten verbonden aan het plaatsen van de nodige verkeersborden zullen benomen worden op
artikel code 0200/6001500 van het exploitatiebudget 2018.
Besluit:
Artikel 1
In de Tieltstraat ter hoogte van de woningen 20 - 43 - 59 - 72 wordt volgende maatregel ingevoerd :
- het parkeren is toegelaten
- de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden.
Deze maatregel zal gesignaleerd worden door verkeersborden E9A - Type VIIb
Artikel 2
In de Tieltstraat ter hoogte van de woningen 20 - 43 - 59 -72 wordt volgende maatregel ingevoerd :
- het parkeren is toegelaten
- de parkeertijd is beperkt en de parkeerschijf moet gebruikt worden
- het gebruik van de schijf is voorgeschreven 15 minuten, van maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 18.00 uur en op zaterdagvoormiddag van 08.00 tot 12.00 uur.
- het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid
- het einde van de parkeerreglement wordt aangeduid
Deze maatregel zal gesignaleerd worden door verkeersborden E9A - type VIIb
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden type VIIb
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa, Xb.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de afdeling beleid mobiliteit en verkeersveiligheid,
departement mobiliteit en openbare werken, Vlaamse Overheid via
aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be, de politiezone regio Tielt, de bevoegde rechtbank
van eerste aanleg, de politierechtbank en de deputatie van West-Vlaanderen.
Gelaude P eter, OCM W-v oorzitter
Gebouwe n en patrimonium

15.

Patrimonium - waterbeheersing Breemeersbeek - aankoop woning Joos de ter Beerstlaan
18

Aanleiding
De woning Joos de ter Beerstlaan 18 werd te koop aangeboden. Naast de woning is de
Breemeersbeek gelegen. De woning ligt in overstromingsgebied en bij hevige regenval en
wateroverlast komt de woning onder water. Met het oog op het later uitvoeren van bijkomende
waterbeheersingswerken is het aangewezen om de woning aan te kopen.
Regelgeving
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Context en argumentatie
De woning is eigendom van mevrouw Antoinette David, die op 7 oktober 2015 algemene volmacht
heeft gegeven aan de heer Stefaan Christiaens en aan mevr. Hilde Christiaens. De familie is akkoord
om de woning aan de gemeente te verkopen. Op 28 maart 2018 werd een éénzijdige verkoopbelofte
met toelating tot inbezitneming opgemaakt en ondertekend door de eigenaars.
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De verkoopbelofte wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente machtigt
hierbij de Vlaamse Overheid, afdeling Vastgoedtransacties om de aankoopakte te verlijden en de
gemeente te vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte.
Financiële impact
De woning wordt aangekocht voor het bedrag van 125.000 euro.
Besluit:
Artikel 1
De woning gelegen Joos de ter Beerstlaan 18, met een totale oppervlakte van 786 m², kadastraal
gekend 1ste afdeling, sectie A, nummer 1303 S, wordt aangekocht voor de som van 125.000 euro. De
aankoop van de woning en de grond gebeurt om reden van openbaar nut en met het oog op de
latere uitvoering van waterbeheersingswerken.
Artikel 2
De éénzijdige verkoopbelofte met toelating tot inbezitneming, ondertekend door de eigenaars,
wordt goedgekeurd.
Artikel 3
De gemeente machtigt de Vlaamse Overheid, afdeling Vastgoedtransacties om de aankoopakte te
verlijden en de gemeente te vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte.
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