TOELICHTENDE NOTA VAN DE GEMEENTERAAD van 26 MAART 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.

WVI - goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2018

Aanleiding
Bij aangetekend schrijven van 21 februari 2018 werd de gemeente uitgenodigd naar de
buitengewone algemene vergadering van WVI van donderdag 24 mei 2018 om 19 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;
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 21 februari 2018 om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van W.V.I. op donderdag 24 mei
2018 om 19 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. Statutenwijziging
2. 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
Niet van toepassing.
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.
3.

WVI - aanduiden vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 24
mei 2018.

Aanleiding
Aangetekend schrijven van 21 februari 2018 van de WVI met uitnodiging voor de buitengewone
algemene vergadering van donderdag 24 mei 2018 om 19 uur in OC Den Tap in LangemarkPoelkapelle.
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 buitengewone
algemene vergadering van W.V.I. van donderdag 24 mei 2018 om 19 uur in OC Den Tap,
Klerkenstraat 37, 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark);
- vijftien leden nemen deel aan de stemming en evenveel stembriefjes worden opgenomen;
- als vertegenwoordiger bekomt de heer Bart Verhelle, raadslid, elf stemmen, er zijn vier blanco en
geen ongeldige stemmen;
- als plaatsvervangend vertegenwoordiger bekomt de heer Ivan Delaere, burgemeester, elf stemmen,
er zijn vier blanco en geen ongeldige stemmen;
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
buitengewone algemene vergadering van donderdag 24 mei 2018 om 19 uur te LangemarkPoelkapelle (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 buitengewone algemene vergadering van donderdag 24 mei 2018
om 19 uur te Langemark-Poelkapelle (Langemark).
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.
Personeel

2/8

4.

Kennisname aanstelling financieel directeur

Aanleiding
Met de publicatie van het decreet Lokaal Bestuur dienen er bepaalde beslissingen genomen te
worden met betrekking tot de algemeen directeur en de financieel directeur.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 - artikel 589).
Context en argumentatie
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van
afzonderlijke rechtspersonen; de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien zal in de eerste
plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van
algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMWsecretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW;
Het decreet Lokaal Bestuur voorziet in artikel 162 dat er in elke gemeente één algemeen en één
financieel directeur is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten worden
uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente;
Het decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig en uiterlijk tegen 1
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen;
Het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het OCMW wordt reeds door dezelfde
persoon wordt uitgeoefend;
Artikel 581 van het decreet Lokaal Bestuur bepaalt:
“Als het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon
wordt uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling
van de raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van artikel 76, wordt deze persoon
met behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de
gemeente.”
Het decreet Lokaal Bestuur voorziet bijgevolg dat de functiehouder die thans reeds zowel de
gemeente als het OCMW bedient, hetzij via een dubbele aanstelling hetzij via een
beheersovereenkomst, van rechtswege financieel directeur wordt;
De memorie van toelichting verduidelijkt dat de invulling van de betrekking van rechtswege
geschiedt en dit onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding van deze overgangsbepalingen; dat een van
rechtswege decretale aanstelling wordt voorzien zodat de gemeenteraad hiertoe geen
aanstellingsbesluit kan nemen, doch hoogstens van deze van rechtswege aanstelling kennis kan
nemen;
Verder wordt voorzien dat de nieuwe financieel directeur de taken en bevoegdheden uitoefenen die
overeenkomstig het Gemeentedecreet en OCMW-decreet aan de financieel beheerders toekomen;
Tot slot voorziet artikel 588 van het decreet Lokaal Bestuur dat de salarisschaal van de financieel
directeur gelijk is aan de salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met
30% en dat het aan de gemeenteraad toekomt om deze salarisschaal vast te stellen;
Zodoende kennis wordt genomen van de van rechtswege aanstelling van de financieel directeur,
waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld;
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de financieel beheerder van
gemeente als financieel directeur bij de gemeente.
Artikel 2
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De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke
anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van financieel directeur en dit vanaf de aanstelling van
rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de financieel beheerder van de
gemeente verhoogd met 30%.
De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de financieel directeur. De
financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht evenals de eed te hebben
afgelegd.
5.

Decreet lokaal bestuur - algemeen directeur - oproeping zittende functiehouders

Aanleiding
Het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589);
Context en argumentatie
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van
afzonderlijke rechtspersonen;
De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien zal in de eerste plaats vorm krijgen door een
eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur
die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris respectievelijk financieel
beheerder van gemeente en OCMW;
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in artikel 162 dat er in elke gemeente één algemeen en één
financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide
ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente;
Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig en uiterlijk tegen 1
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen; dat daarbij
het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt;
Overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB komt het aan de gemeenteraad toe om enerzijds de nieuwe
algemeen directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder(s) aan te stellen in
een adjunct- of passende functie;
Overwegende dat binnen de gemeente en het OCMW van Pittem het ambt van gemeentesecretaris
en het ambt van secretaris van het OCMW door verschillende personen wordt ingevuld;
Bijgevolg is artikel 583, §1 van dit Decreet Lokaal bestuur van toepassing, dat bepaalt:
“Als de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van secretaris van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, verschillende personen
zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de titularissen of, in
voorkomend geval, de titularis, oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het
ambt van algemeen directeur. Na het verstrijken van de termijn stelt het college van burgemeester en
schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die
persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn
dienstverband, van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.
Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad
uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een
van hen met behoud van zijn dienstverband aan als algemeen directeur.
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de gemeenteraad
geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het
ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast voor het ambt
van algemeen directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure vast. De algemeen directeur wordt
gekozen in functie van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de
toetsing aan de voorwaarden.”

4/8

Artikel 583 DLB voorziet in de mogelijkheid om ofwel de zittende secretaris[sen] op te roepen om
zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de nieuwe functie van algemeen
directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van aanwerving en/of
bevordering;
Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanstelling dient te worden bepaald;
Het wordt aangewezen geacht om voor de invulling van het ambt in eerste instantie voorrang te
verlenen aan de zittende functiehouder[s] en deze zodoende op te roepen om zich hiervoor
kandidaat te stellen;
Het is immers aangewezen om de huidige ervaring en expertise in de rol als leidinggevende
ambtenaar te benutten; hierdoor kan dan ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening
worden gegarandeerd; voorts kan ook vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk worden verantwoord
dat een nieuwe algemeen directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige functiehouder[s]
vervolgens met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie dienen te
worden aangesteld;
De decreetgever heeft met deze overgangsregeling voorzien om zo vlot en transparant mogelijk tot
de invulling van de gemeenschappelijke algemeen directeur te komen;
Overwegende dat de huidige secretarissen het best geplaatst zijn om het ambt van algemeen
directeur in te vullen, gezien de kennis en ervaring binnen de gemeente en het OCMW; dat de
nieuwe algemeen directeur immers zowel de gemeente als het OCMW zal dienen te bedienen;
Overwegende zodoende dat de continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het
hoogste ambtelijke niveau moet gegarandeerd worden, des te meer doorheen een verkiezingsjaar;
dat dit ook de bezorgdheid vormt van de decreetgever;
Overwegende dat deze doelstellingen bereikt kunnen worden door in eerste instantie de zittende
functiehouders op te roepen en hun de mogelijkheid te verschaffen zich kandidaat te stellen voor de
invulling van de functie van algemeen directeur;
Dat zodoende wordt besloten om het ambt van algemeen directeur in te vullen via de oproeping van
de huidige titularissen;
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de schriftelijke oproeping van de
functiehouder[s], waarbij in de uitnodiging hiertoe bepaald zal worden dat de kandidaten zich
schriftelijk kandidaat dienen te stellen ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad en het
college van burgemeester en schepenen; dat de termijn van dertig dagen overeenkomstig de
toelichting bij artikel 583 DLB een aanvang neemt vanaf de dag die volgt op de dag van de oproeping;

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad besluit om de zittende secretarissen overeenkomstig artikel 583, §1 van het
Decreet Lokaal Bestuur op te roepen om zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig
dagen na oproeping voor het ambt van algemeen directeur.
Artikel 2
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de
functiehouders bedoeld in artikel 1 schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen, de tijdigheid
en ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te stellen, om deze vervolgens opnieuw aan de
gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping dient onderhavige beslissing de wijze waarop de
kandidaturen ingediend moeten worden, meegedeeld te worden.

Debonné Anni ck, Derde s chepen
Sport

5/8

6.

RSO iv – Jaarverslag en rekening 2017 - Jaarprogramma en begroting 2018

Aanleiding
Jaarlijks organiseert het Regionaal Sport Overleg iv diverse activiteiten. Hierbij wordt enerzijds het
verslag en de jaarrekening van 2017 voorgelegd ter goedkeuring, anderzijds wordt het programma
en de begroting voor 2018 voorgelegd ter kennisname.
Regelgeving
Gemeentedecreet;
Overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale vereniging “Regionaal Sport Overleg”,
afgekort R.S.O., door de gemeenten Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Meulebeke,
Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene;
Gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2004 tot goedkeuring van de overeenkomst tot oprichting
van een interlokale vereniging Regionaal Sport Overleg (R.S.O.);
Gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2007 waarbij goedkeuring wordt verleend aan de actualisatie
van de overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale vereniging Regionaal Sport
Overleg R.S.O;
Gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2013 waarbij goedkeuring wordt verleend aan de
heroprichting van R.S.O. iv;
Decreet van 6 juli 2001 houdende regeling van de intergemeentelijke samenwerking;
Artikel 15 en 16 van de statuten van interlokale vereniging R.S.O.
Context en argumentatie
De interlokale vereniging RSO organiseert verschillende activiteiten doorheen het jaar. De gemeente
Pittem is één van de tien partnergemeenten die deel uitmaakt van deze samenwerking. De statuten
bepalen dat de jaarrekening en het verslag worden voorgelegd ter goedkeuring, waarbij toelichting
gegeven wordt door de vertegenwoordiger van de gemeente (schepen van sport). Ook het
programma voor het komende jaar met bijhorende begroting worden voorgelegd.
Besluit:
Goedkeuring van de jaarrekening en jaarverslag 2017 van de interlokale vereniging “Regionaal Sport
Overleg (RSO)”.
Kennisname van het jaarprogramma 2018 en de begroting 2018 van de interlokale vereniging
“Regionaal Sport Overleg (RSO)”.
Marreel Chris, Vierde s che pen
Ope nbar e werken

7.

Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeek en
Zwartegatbeek - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - OO-1166

Regelgeving
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
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De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
Context en argumentatie
Ter bescherming van woonwijken en het centrum van de gemeente zal in samenwerking met de
Provinciale Dienst Waterlopen een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeek en op de
Zwartegatbeek aangelegd worden;
De ontwerpopdracht voor de opdracht “Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de
Blekerijbeek en Zwartegatbeek” werd opgemaakt door de Provinciale Dienst Waterlopen,
Abdijbekestraat 9 te 8200 Sint Andries.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. OO-1166 opgesteld door de ontwerper
Provinciale Dienst Waterlopen.
Er wordt onder meer voorzien in grondige ruimingswerken, grondwerken voor realisatie van een
bufferbekken op de Blekerijbeek en een bufferbekken op de Zwartegatbeek, ophogings- en
nivelleringswerken van aanpalende percelen, plaatselijke beschermingswerken aan taluds.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 73.532,50 excl. btw voor het gemeentelijk aandeel.
De totale kostprijs voor de werken wordt geraamd op 869.389,03 euro, excl. btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Financiële impact
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in investeringsenveloppe nr. 20.
Besluit:
Artikel 1 :
Het bestek met nr. OO-1166 en de raming voor de opdracht “Aanleggen van een gecontroleerd
overstromingsgebied op de Blekerijbeek en Zwartegatbeek”, opgesteld door de ontwerper, Provinciale
Dienst Waterlopen, Abdijbekestraat 9 te 8200 Sint Andries worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
bedraagt € 73.532,50 excl. btw voor het gemeentelijk aandeel. De totale kostprijs van de werken
wordt geraamd op 869.389,03 euro, excl. btw.
Artikel 2 :
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3 :
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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Artikel 4 :
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in investeringsenveloppe nr. 20.
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