
1 / 18 

 
 
 

TOELICHTENDE NOTA VAN DE GEMEENTERAAD van 29 OKTOBER 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. 
Openbaar  

Delaere Ivan, Burge mee ster-voorzitter 

Algemeen bel eid 

2. W.V.I. - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van 20/12/2018 

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; 
- de gemeente is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, 
Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge; 
- de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 13 september 2018 om deel te 
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van W.V.I. op donderdag 
20 december 2018 om 19u00 in De Verrekijker, Verrekijker 1, 8750 Wingene; 
- de agendapunten van deze algemene vergadering van de W.V.I. die ter zitting wordt besproken nl. 

1. Statutenwijziging 
2. Mededelingen; 

Context en argumentatie 
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 20 december 2018 om 
19u00 te Wingene. 

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. op donderdag 20 december 
2018 om 19u00 in De Verrekijker, Verrekijker 1 te Wingene zoals ter kennis gebracht aan de 
gemeenteraad. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van de W.V.I. op donderdag 20 december 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. 
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3. W.V.I. - aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone 
algemene vergadering van 20/12/2018 

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 20 december 2018 om 19u00 in De Verrekijker, 
Verrekijker 1 te Wingene; 
- ... leden nemen deel aan de stemming en evenveel stembriefjes worden opgenomen; 
- als vertegenwoordiger bekomt XX, 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; 

Besluit: 
Artikel 1 
XX, raadslid, wonende te XX, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente bij de West-
Vlaamse Intercommunales (W.V.I.) voor de buitengewone algemene vergadering van donderdag 20 
december 2018 om 19u00 te Wingene. 
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 20 december 
2018 om 19u00 te Wingene. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. 

4. I.V.I.O. - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van 10/12/2018 

Aanleiding 
Onze gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 11 september 2018 om deel te 
nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van I.V.I.O. van 10 december 
2018; 
Volgende agendapunten zullen hierbij besproken worden: 
1. Goedkeuring statutenwijziging 
2. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2019 
3. Goedkeuring begroting 2019 
4. Varia 

Regelgeving 
- het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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- artikel 44, 2de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd 
wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategie voor het volgend boekjaar te bespreken en waarbij een door de raad van bestuur 
opgestelde begroting op de agenda van deze vergadering staat vermeld; 

Context en argumentatie 
De buitengewone algemene vergadering van I.V.I.O. gaat door op maandag 10 december 2018 om 
18u00 in de vergaderzaal van I.V.I.O., Lodewijk de Raetlaan 12 in Izegem. Samen met de uitnodiging 
worden volgende documenten als bijlage meegezonden: 
- verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
- de balans en de resultatenrekening per 31 december 2018 
- ontwerp gemeenteraadsbeslissing goedkeuring agendapunten en vaststelling van mandaat 
vertegenwoordiger 
- volmacht 

Besluit: 
Artikel 1 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging. 
Artikel 2 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de volgende agendapunten : 
- goedkeuring statutenwijziging 
- kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2019 
- goedkeuring begroting 2019 
- varia 
Artikel 3 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van 10 december 2018 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 10 december 2018 goedkeuren. 
Artikel 4 
Deze beslissing over te maken aan I.V.I.O., Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem. 

5. I.V.I.O. - aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone 
algemene vergadering van 10/12/2018 

Aanleiding 
Onze gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 11 september 2018 om deel te 
nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van I.V.I.O. van maandag 10 
december 2018 te Izegem; 

Regelgeving 
- artikel 44, 1ste en 3de alinea 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; 
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Context en argumentatie 
Voor de buitengewone algemene vergadering van I.V.I.O. van maandag 10 december 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 
buitengewone algemene vergadering van I.V.I.O. van maandag 10 december 2018. 
... 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. 

Besluit: 
Artikel 1 
De heer Stijn Vandenhende, raadslid, wonende te 8740 Pittem, Verbieststraat 7b, wordt aangeduid 
als 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 
maandag 10 december 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 maandag 10 december 2018. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de intercommunale I.V.I.O., Lodewijk de 
Raetlaan 12, 8870 Izegem. 

6. PSILON - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van 11/12/2018 

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; 
- de gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen; 
- de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 8 oktober 2018 om deel te nemen 
aan de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 11 december 2018 om 18u30 in het 
onthaalgebouw Horizon bij crematorium Uitzicht, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk met volgende 
agenda : 

1. Vaststelling werkprogramma 2018 
2. Vaststelling begroting 2018 

Context en argumentatie 
- het is nodig dat de gemeente zich uitspreekt ten aanzien van de punten die werden aangebracht op 
de agenda van de hierboven vermelde buitengewone algemene vergadering van de 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; 
- op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Besluit: 
Artikel 1 
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Goedkeuring wordt verleend aan de punten die werden aangebracht op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van dinsdag 11 december 2018 om 18u30 uur in het 
onthaalcentrum Horizon bij crematorium Uitzicht te Kortrijk. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-
Vlaanderen op dinsdag 11 december 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. 

7. PSILON - aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone 
algemene vergadering van 11/12/2018 

Regelgeving 
- het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
- het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; 
- het aangetekend schrijven van 8 oktober 2018 van de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen met uitnodiging voor de buitengewone algemene 
vergadering van dinsdag 11 december 2018; 
- 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; 
- artikel 33 van de ontwerpstatuten van deze vereniging, dat 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; 

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; 
- gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting; 
- ... 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. 

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 van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-
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Vlaanderen op dinsdag 11 december 2018 om 18u30 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 van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-
Vlaanderen op dinsdag 11 december 2018 om 18u30 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. 

8. GASELWEST - goedkeuring agenda, partiële splitsing door overneming en vaststelling 
mandaat van de vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 
17/12/2018 

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 8 oktober 2018 opgeroepen om deel te nemen 
aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 17 december 2018 plaats 
heeft in het exploitatiegebouw van het President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk. 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 
7 september 2018 werd aan de gemeente overgemaakt. 
  
PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING 
Het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de activiteiten elektriciteits- en gasdistributie 
op het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van 
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest door ORES Assets CVBA vindt zijn oorsprong in het 
volgende : 

 Sedert 1 juli 2014 zijn de bevoegde regulatoren voor de controle van de elektriciteits- en 
gasdistributietarieven de Commission Wallonne pour l’Energie (hierna de “CWaPE”) in het 
Waals Gewest en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (hierna “VREG”) in 
het Vlaams Gewest. De tariefmethodologieën respectievelijk goedgekeurd door de Waalse 
en de Vlaamse regulatoren zijn van toepassing op alle gemeenten die territoriaal onder het 
Gewest van hun bevoegdheid vallen en bijgevolg moeten de gewestoverschrijdende 
distributienetbeheerders (hierna “DNB’s”) verschillende tarieven opstellen in functie van de 
tariefmethodologieën eigen aan de groepen gemeenten in ieder gewest. De 
tariefmethodologieën vastgelegd door de gewestelijke regulatoren zijn fundamenteel 
verschillend en de gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders zijn verplicht 
verschillende financiële staten en verschillende tarieven op te stellen voor de gemeenten van 
ieder betrokken gewest. 

 De toenemende verschillen tussen de gewesten zijn eveneens merkbaar in de openbare 
dienstverplichtingen van de distributienetbeheerders en de technische reglementen. Deze 
onderscheiden financiële structuren brengen onvermijdelijk tariefverhogingen met zich mee, 
met als onvermijdelijk gevolg het verlies aan schaalvoordeel. Verschillende Vlaamse en 
Waalse gemeenten ondergaan dan ook de gevolgen van de wettelijke en reglementaire 
wijzigingen, waaronder de gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles en Mont-de-
l’Enclus, thans bediend door Gaselwest. Vandaar het voorstel tot partiële splitsing. 

 De partiële splitsingsoperatie zal alle waarborgen van neutraliteit ten aanzien van de andere 
vennoten van Gaselwest inhouden. 
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Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
(het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017), dient de gemeenteraad zijn 
goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en onder meer op expliciete 
wijze aan de voorgestelde partiële splitsing. 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 in buitengewone zitting van 
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 17 december 2018 : 

1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest 
conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn.: 

1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de partiële splitsing. 
2. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere 

verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 
731 W.Venn.) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming 
van een gedeelte van Gaselwest, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 
2019                                                                                                                                                
                                                                     De deelnemers kunnen één maand voor de 
algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen van het 
splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in 
de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos 
een kopie van deze stukken verkrijgen. 

3. Goedkeuring 
van:                                                                                                                                                 
                                                 i.  - de partiële splitsing door overneming van een 
gedeelte van Gaselwest van de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het 
grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton en Mont-de-l’Enclus en 
de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeente 
Ellezelles van Gaselwest door Ores Assets cvba, dit overeenkomstig het 
splitsingsvoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b.  omvattende alle activa en 
passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit 
op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met inwerkingtreding per 1 
januari 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2018 tot en met 31 december 
2018 door Gaselwest gestelde verrichtingen betreffende de overgenomen 
activiteiten, geactualiseerd in een per 31 december 2018 vastgestelde jaarrekening, 
gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de 
jaarrekening 2018, zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel – ook boekhoudkundig 
en fiscaal – voor rekening  zijn van de overnemende vennootschap Ores Assets cvba, 
op last voor deze laatste Gaselwest te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten 
van de partiële splitsing te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen en 
voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 1.b. hiervoor vermeld 
splitsingsvoorstel.                                                                                                                         
                                                                        i.    - de overeenkomstige 
kapitaalvermindering. 

4. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de 
partiële splitsing en inzonderheid verlening en machtiging om 
:                                                                                                                                     - de al dan 
niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de 
partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.a. en b. vast te stellen;  
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- de verwezenlijking van partiële splitsing vast te stellen; 
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheek-
bewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; 
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat 
nodig of nuttig kan zijn; 
- t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG en de CWaPE alle mededelingen 
en vereiste formaliteiten te vervullen. 

5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 
1.a. tot en met 1.d bij authentieke akte te doen vaststellen. 

      2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019. 
      3. Statutaire benoemingen 
      4. Statutaire mededelingen. 
  
Artikel 2 
zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de 
activiteiten elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-
Warneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest door ORES 
Assets CVBA zoals opgenomen in de agenda; 
 
Artikel 3 
machtiging te verlenen om de beslissingen genomen in de punten 1.a. t.e.m. 1.d. van de agenda bij 
authentieke akte te doen vaststellen; 
 
Artikel 4 
de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 17 december 2018 (of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stem-
gedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde 
artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing; 
  
Artikel 5 
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslis-
singen 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  intercom-
munales@eandis.be. 

9. CIPAL - statutenwijziging dienstverlenende vereniging CIPAL - buitengewone algemene 
vergadering 14/12/2018 

Regelgeving 
- de gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal dv”); 
- het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder de artikelen 19 tot en met 43 inzake de 
werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
- het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 
- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna kortweg “DLB”) en in het 
bijzonder art. 605 van het DLB; 
- de statuten van Cipal dv, zoals laatst gewijzigd op 15 december 2017, goedgekeurd bij besluit van 7 
februari 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur; 

mailto:intercommunales@eandis.be
mailto:intercommunales@eandis.be
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- het ontwerp van statutenwijziging van Cipal dv, goedgekeurd door de raad van bestuur in zitting 
van 11 september 2018 en per aangetekend schrijven van 12 september 2018 aan de gemeente 
overgemaakt; 
- de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 
- het voorstel van de raad van bestuur van Cipal dv; 

Context en argumentatie 
- de statuten van Cipal dv dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te brengen met 
de bepalingen van het DLB inzake (1) de samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de 
leden van de raad van bestuur en (2) inzake de afschaffing van het directiecomité als orgaan van 
dagelijks bestuur; 
- er worden nog een beperkt aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd  zoals uiteengezet 
in de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 
- hiertoe zal op vrijdag 14 december 2018 om 10.30 uur een buitengewone algemene vergadering 
van Cipal dv plaatsvinden; 
- artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de 
statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle 
deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke 
statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op 
de algemene vergadering; 

Besluit: 
Artikel 1 
Maakt zich, na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij het ontwerp van 
statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de hierna goedgekeurde 
artikelen eigen. 
Artikel 2 
Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten [niet] goed. 
Artikel 3 
Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten [niet] goed. 
Artikel 4 
Keurt de wijziging van artikel 37 van de statuten [niet] goed. 
Artikel 5 
Keurt de invoeging van een nieuw artikel 49 in de statuten [niet] goed. 
Artikel 6 
Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in overeenstemming te brengen 
met de genomen besluiten. 
Artikel 7 
De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Cipal dv van 
14 december 2018, die bij afzonderlijke beslissing zal worden aangeduid, wordt gemandateerd om 
overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 
Artikel 8 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal dv. 

10. CIPAL - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 
14/12/2018 

Regelgeving 
- de gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal ”); 
- het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
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- het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna kortweg “DLB”) en in het 
bijzonder art. 605 van het DLB; 
- de statuten van Cipal; 
- het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2016 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de 
gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal; 
- de oproeping van 9 oktober 2018 tot de buitengewone algemene vergadering van Cipal van 14 
december 2018 met de volgende agendapunten: 

1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 

2. Wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten om deze zin te vervangen door 
volgende zin: 
“De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Gasthuisbos 4.” 

3. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen door volgende 
tekst: 
“Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van de geldig 
uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan worden verkort tot 
minimaal 30 kalenderdagen, en (2) het geval waarvan sprake in artikel 37 van de statuten, 
wordt de bijeenroeping van de algemene vergadering uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen 
voor haar zitting bij aangetekende brief of via een adequate digitale wijze van communicatie 
aan de deelnemers medegedeeld.” 
Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het zesde lid te schrappen. 

4. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door volgende 
tekst: 
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te 
beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig kalenderdagen om een nieuwe algemene 
vergadering bijeen te roepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de 
punten die een tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal 
vertegenwoordigde stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping 
vermeld.” 

5. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan de tekst 
luidt als volgt:  
“Artikel 49. 
§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende wijzigingen van de statuten automatisch 
van toepassing: 
-          in artikel 15, §1, eerste zin wordt het getal “tweeëntwintig” vervangen door “vijftien”; 
-          in artikel 15, §1, eerste zin wordt tussen “de” en “deelnemers” het woord 
“gemeentelijke” ingevoegd; 
-          in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en achter het 
woord “decreet” de woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd; 
-          aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt “Maximaal 
twee derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.” 
-          in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt; 
-          in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende gemeenten 
kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad of van een 
districtsraad van een van de deelnemende gemeenten, maar van wie de deskundigheid over 
de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht 
uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van 
bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, vermeld in 
artikel 436, eerste lid, 8° van het decreet over het lokaal bestuur, niet van toepassing.”; 
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-          de tekst van artikel 15bis wordt vervangen door volgende tekst: 
“§1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste 
één door een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende 
stem. Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met 
raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op een lijst waarvan geen 
enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester of schepenen, en deze 
aanwijzing voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling 
van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden; 
§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene 
vergadering akte van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen lid 
vanaf dat ogenblik met raadgevende stem de zittingen van de raad van bestuur bij. 
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf aangewezen 
lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, 
heeft de gemeente die de oorspronkelijke aanwijzing heeft verricht, het recht onmiddellijk in 
de vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangewezen lid wordt 
opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn 
voorganger. 
§3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene 
vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de 
aangewezen leden met raadgevende stem in afdalende volgorde als volgt: 
- in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die 
niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd 
bestuurder; 
- in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun 
gemeenteraad aangewezen werden; 
- vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid 
van de bestuurders; 
-          - tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven 
aan het jongste aangewezen lid. 
Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont vanaf dat 
ogenblik de raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig deze 
paragraaf aangewezen lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in 
§ 3 van dit artikel, komt het opengevallen mandaat toe aan het aangewezen lid dat in de 
oorspronkelijk opgemaakte rangorde als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het 
aldus aangewezen lid woont vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij en 
voltooit het mandaat van zijn voorganger. 
§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Het is 
hernieuwbaar. Het eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die overgaat tot 
de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden. 
§4. De bepalingen van artikel 17, §2 van de statuten zijn van toepassing op het lid van de 
raad van bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende stem wordt geacht 
ontslagnemend te zijn bij vrijwillig ontslag en bij afzetting waartoe wordt beslist door de 
gemeenteraad die hem heeft afgevaardigd.”  
-          artikel 25 wordt geschrapt (afschaffing van het directiecomité); 
-          in artikel 28 worden het zinsdeel “hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, 
door het directiecomité als college” en de tekst “(casu quo directiecomité)” geschrapt; 
-          in artikel 47, §2 wordt de laatste zin geschrapt. 
§2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van 
zodra de wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf plaatsvinden.” 

6. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met 
de genomen besluiten. 
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7. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met 
de genomen besluiten. 

8. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 
  
- de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2018 tot goedkeuring van de agendapunten … 
[goedgekeurde agendapunten invullen, bv. 2 tot en met 6]  met betrekking tot het ontwerp van 
statutenwijziging van Cipal overeenkomstig het op 12 september 2018 aan de deelnemers 
verstuurde ontwerp; 
- de toelichtende nota bij de overige agendapunten 1, 7 en 8 van de buitengewone algemene 
vergadering; 
- het voorstel van de Raad van Bestuur van Cipal; 

Context en argumentatie 
Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten 1, 7 en 8 te weigeren; 
  

Besluit: 
Artikel 1 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 1, 7 en 8 
van de buitengewone algemene vergadering van Cipal van 14 december 2018, zoals overgemaakt per 
e-mail d.d. 10 oktober 2018, goedgekeurd. 
Artikel 2 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van Cipal van 14 december 2018 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien 
de algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering 
om welke reden dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger 
gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL. 
Financi ën 

11. VVSG - raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele 
postdiensten voor Vlaamse Lokale Besturen 

Aanleiding 
Het schepencollege heeft in vergadering van 27 september 2017 haar interesse betuigt voor 
toetreding tot een aankoopcentrale voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor diensten 
met als voorwerp "Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse Lokale Besturen". 
De VVSG vraagt aan de besturen die een interesseverklaring hebben overgemaakt maar nog niet 
effectief zijn toegetreden om een beslissing tot toetreding te nemen en te bezorgen aan de VVSG. 

Regelgeving 
- Artikel 42, § 2 juncto artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
- De wetgeving inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 2, 6°-8, artikel 43 en artikel 47 
van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
- de beslissing van het College van Burgemeester en Schepen van 27 september 2017 om de 
interesse van de Gemeente tot toetreding aan een aankoopcentrale voor de aanbesteding van een 
overheidsopdracht voor diensten inzake een raamcontract voor postdiensten van VVSG vzw en om 
bijgevolg potentiële afnemer te worden van vermeld raamcontract aan VVSG vzw mee te delen; 
- de principiële beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017 tot gunning via 
een open procedure van de overheidsopdracht voor diensten met als titel “Raamcontract voor de 
sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” 
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- de aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen van 17 november 2017 (BDA-nummer 2017-
534975) en het Publicatieblad van de Europese Unie van 22 november 2017 (nr. 2017/S 224-466080); 
- de in uitvoering van de beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017 waar is 
bepaald dat: 
° VVSG vzw als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 2, 6°, a), artikel 2°, b) en artikel 47 
van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het kader van vermelde opdracht zal 
optreden als aankoopcentrale voor de in de opdrachtdocumenten vermelde bepaalde Vlaamse lokale 
besturen. Deze besturen zullen zich gedurende de duurtijd van het te sluiten raamcontract, die het 
voorwerp uitmaakt van deze opdracht (bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18), op de aankoopcentrale 
kunnen beroepen om op basis daarvan, individuele contracten inzake universele postdiensten te 
sluiten die beheerst worden door de voorwaarden van het bestek en de offerte van de 
dienstverlener. 
° het raamcontract niet exclusief is, en dus VVSG vzw – net als de andere afnemers – steeds de 
vrijheid hebben om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone 
procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren, wat in voorkomend geval niet 
als een wijziging van de opdracht wordt beschouwd. 
  

  

Context en argumentatie 
De voornoemde opdracht van VVSG vzw  “Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten 
inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”  is een raamcontract met één 
dienstverlener en VVSG vzw treedt hierbij op als aankoopcentrale in de zin van artikelen 2, 6°, a), 
artikel 2°, b) en  47 van de wet van 17 juni 2016; 
De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van het raamcontract via de aankoopcentrale 
gebruik maken overeenkomstig de voorwaarden van het bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18  waardoor 
zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2016 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 
plaatsingsprocedure te organiseren; 
Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van de aankoopcentrale om volgende redenen: 

 de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het bestuur; 

 het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld 
betekent; 

 VVSG vzw beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aanbesteding van 
postdiensten; 

De gemeente is niet verplicht tot enige afname van het raamcontract (geen afnameverplichting); 
  

Financiële impact 
De nodige financiële middelen zijn beschikbaar. 

Besluit: 
Artikel 1 
De gemeente doet beroep op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding van een 
overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract "Raamcontract voor de sluiting van 
individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" (bestek nr. 
VVSG vzw-2017/09/18). 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 

12. Kennisgeving OCMW-budgetwijziging 1 van het boekjaar 2018 

Aanleiding 
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Het voorgelegde ontwerp van budgetwijziging nr 1 van het boekjaar 2018 van het ocmw werd op 20 
september 2018 overgemaakt aan het gemeentebestuur. 

Regelgeving 
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 150. 
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. 
Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 september 2018 waarbij de wijziging 
van het budget 2018 van het ocmw werd vastgesteld. 

Context en argumentatie 
- Het resultaat van de jaarrekening 2017 dient verwerkt te worden in de eerstvolgende 
budgetwijziging. 
- De niet benutte investeringskredieten dienen via budgetwijziging overgedragen te worden naar het 
volgende boekjaar. 
- Er werden bijkomende investeringskredieten voorzien voor investeringsenveloppe nr 1, 4 en 5. 
- Enkele exploitatiekredieten werden aangepast volgens de noodwendigheden van de diensten.  De 
gemeentelijke bijdrage kon met € 81.097 verlaagd worden als gevolg van de overheveling van de 
uitgaven voor bezoldigingen van algemeen en financieel directeur van ocmw naar gemeente. 
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de voorgelegde budgetwijziging. 

Financiële impact 
De gemeentelijke bijdrage vermindert met € 81.097. 

Besluit: 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de budgetwijziging nr 1 van het boekjaar 2018 van het ocmw met een 
resultaat op kasbasis van € 1.620.681,80 en een autofinancieringsmarge van € 36.976.  Deze 
budgetwijziging past in de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing nr 4. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het ocmw, Koolskampstraat 46 te Pittem. 
Kerkfabrieke n 

13. Centraal kerkbestuur O.L.Vrouw Pittem - Sint-Germanus Egem - budgetwijziging 2018 

Regelgeving 
- het gemeentedecreet; 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikels 2 en 47; 
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 betreffende het algemeen reglement op 
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten; 
- het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het 
voeren van de nieuwe boekhouding; 
- de akteneming van het budget 2018 van het centraal kerkbestuur O.L.Vrouw Pittem - Sint-
Germanus Egem door de gemeenteraad van Pittem op 30 oktober 2017; 
- de beslissing van 19 september 2018 van de kerkraad waarbij het budget 2018 van de kerkfabriek 
O.L.Vrouw Pittem werd gewijzigd; 
- het feit dat de wijziging van dit budget op datum van 26 september 2018 op het bisdom werd 
ontvangen met het oog op het voor advies voorleggen aan de bisschop van Brugge; 
- het gunstig advies aan de wijziging van het budget 2018 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Pittem met 
een K-waarde van € 12.773,04 en een exploitatietoelage van € 41.177,96. 



15 / 18 

Context en argumentatie 
De gemeenteraad dient akte te nemen van de budgetwijziging 2018 gezien de gemeentelijke 
bijdragen in het budget binnen de grenzen blijven van de bedragen opgenomen in het goedgekeurde 
meerjarenplan 2014-2019. 

Besluit: 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het gewijzigde budget 2018 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Pittem met een 
K-waarde van € 12.773,04 en een exploitatietoelage van € 41.177,96. 
Artikel 2 
De proviniciegouverneur, het representatief orgaan en het centraal kerkbestuur O.L.Vrouw Pittem - 
Sint-Germanus Egem in kennis te stellen van deze aktename. 

14. Centraal kerkbestuur O.L.Vrouw Pittem - Sint-Germanus Egem - budgetten 2019 

Regelgeving 
- het gemeentedecreet; 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, inzonderheid de artikels 2 en 47; 
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 betreffende het algemeen reglement op 
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten; 
- het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen werden vastgesteld voor het 
voeren van de nieuwe boekhouding; 
- de beslissing van 19 september 2018 van de kerkraad van O.L.Vrouw Pittem waarbij het budget 
2019 van de kerkfabriek werd vastgelegd; 
- de beslissing van 19 juni 2018 van de kerkraad van Sint-Germanus Egem waarbij het budget 2019 
van de kerkfabriek werd vastgelegd; 
- het feit dat dit budget op datum van 26 september 2018 op het bisdom werd ontvangen met het 
oog op het voor advies voorleggen aan de bisschop van Brugge; 
- het gunstig advies aan het budget 2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Pittem met een K-waarde van 
€ 8.142,37 en een exploitatietoelage van € 46.935,63; 
- het gunstig advies aan het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Germanus Egem met een K-waarde 
van € 10.067,39 en een exploitatietoelage van € 26.230,31; 

Context en argumentatie 
Voor het budget 2019 blijven de gemeentelijke bijdragen binnen de grenzen van het in het 
meerjarenplan opgenomen bedrag. 

Besluit: 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het budget 2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Pittem met een K-waarde 
van € 8.142,37 en een exploitatietoelage van 46.935,63. 
Akte wordt genomen van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Germanus Egem met een K-
waarde van € 10.067,39 en een exploitatietoelage van € 26.230,31. 
Artikel 2 
De provinciegouverneur, het representatief orgaan en het centraal kerkbestuur O.L.Vrouw Pittem - 
Sint-Germanus Egem in kennis te stellen van deze aktename. 
Gelaude Peter, OCM W-v oorzitter  

Gebouwe n en patrimonium  

15. Herinrichting Molenstraat - wijziging rooilijnplan - voorlopige aanvaarding 

Aanleiding 
Ten noorden van de Molenstraat, tussen de Molenstraat en de Korte Veldweg, zal door de NV 
Dumobil een nieuwe verkaveling gerealiseerd worden met 57 loten voor woningbouw. In deze 
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nieuwe verkaveling wordt ook nieuwe wegenis voorzien. Deze verkaveling bevindt zich volledig in 
zone 30. De verkaveling ligt in het centrum van Egem en paalt aan de wijken Ter Gracht en Ter Walle. 
De verkavelaar Dumobil voorziet binnen de nieuwe verkaveling voldoende nieuwe trage wegen die 
de wijken Ter Gracht en Ter Walle samen met deze nieuwe wijk verbinden met de dorpskern van 
Egem. 
De verkaveling wordt ingericht in het teken van de zwakke weggebruiker. Enkel bestemmingsverkeer 
is er mogelijk. 
Enkel in bepaalde gedeeltes van de Molenstraat, zal dubbelrichtingsverkeer toegelaten worden, zo 
ook in het deel van de Molenstraat inrijdend vanaf de Drogenbroodstraat, tot aan de eerste nieuwe 
straat (op plan aangeduid als "straat 1") van de verkaveling. 
In de nieuwe verkaveling en de nieuwe wegenis dient een gescheiden rioleringsstelsel voorzien te 
worden. Gezien er in de Molenstraat nog geen gescheiden riolering aanwezig is, is het aangewezen 
om ook in deze straat een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen en de straat te vernieuwen. 
Hiervoor is het nodig een beperkt aantal gronden te verwerven. Dit kan gebeuren via kosteloze 
grondafstand door de eigenaars. 
Na de wijziging van de rooilijn kan de Molenstraat heraangelegd worden, met voldoende aandacht 
voor afvoer van water alsook voor de veiligheid van de weggebruikers, rekening houdend met het 
feit dat in dit gedeelte dubbelrichtingsverkeer mogelijk is. 

Regelgeving 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen. 
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. 
De wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, inzonderheid artikels 27 en 28, gewijzigd bij Vlaams 
Decreet van 4 april 2014. 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 betreffende de organisatie van het openbaar 
onderzoek in verband met de buurtwegen. 

Context en argumentatie 
De wijziging van de rooilijn in de Molenstraat wordt aangebracht om reden van openbaar nut en is 
aangewezen voor de vernieuwing van de Molenstraat. 

Financiële impact 
De gronden worden kosteloos verworven om reden van openbaar nut. 

Besluit: 
Artikel 1 
Het rooilijnplan voor de wijziging van buurtweg Molenstraat met het oog op de herinrichting ervan, 
opgemaakt door Studiebureau Demey uit Roeselare, wordt voorlopig aanvaard. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het instellen van een openbaar 
onderzoek. 
 

16. Zijweg Meulebekestraat - afschaffing zijweg - voorlopige aanvaarding 

Aanleiding 
De heer Gunter Goeteyn, eigenaar en bewoner van het vroegere spoorweghuis Meulebekestraat 53, 
gelegen langs de zijweg van de Meulebekestraat, wenst deze zijweg aan te kopen. Deze zijweg van de 
Meulebekestraat behoort tot de gemeentewegen. De procedure voor de afschaffing van een 
(gedeelte) buurtweg dient gevolgd te worden. 
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Regelgeving 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen. 
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. 
De wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, inzonderheid artikel 27 en 28, gewijzigd bij Vlaams 
Decreet van 4 april 2014. 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 betreffende de organisatie van het openbaar 
onderzoek in verband met de buurtwegen. 

Context en argumentatie 
Deze zijweg geeft enkel toegang tot de woning Meulebekestraat nr. 53.  Het zijn dus enkel de 
eigenaars en eventuele bezoekers die van deze weg gebruik maken. De aanpalende nieuwe 
verkaveling neemt geen ontsluiting via deze zijweg maar via nieuwe wegenis die aangelegd wordt 
door de verkavelaar. 
Ook de eigenaar van de woning Meulebekestraat nr. 55 heeft deze zijweg niet nodig en heeft geen 
bezwaar dat deze zijweg privaat domein zou worden. 
De heer Goeteyn is bereid deze grond aan te kopen en hij is er zich van bewust dat hij zelf verder zal 
moeten instaan voor het onderhoud van de weg. 
Door de heer Goeteyn werd hieromtrent een aankoopbelofte ondertekend waarin hij zich akkoord 
verklaart om de zijweg aan te kopen tegen een bedrag van 4.000 euro. De zijweg heeft een 
oppervlakte van 354 m². 

Financiële impact 
De verkoop van deze zijweg brengt een investeringsopbrengst mee van 4.000 euro. 

Besluit: 
Artikel 1 
Het plan voor de afschaffing van de zijweg van de Meulebekestraat, opgemaakt door 
Landmeetbureau Metex uit Pittem, wordt voorlopig aanvaard. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het instellen van het openbaar 
onderzoek. 
Marreel Chris, Vierde sche pen  

Ope nbar e werken 

17. Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen, Aquafin en de 
gemeente Pittem voor het project 20.630 "Collector Breemeersbeek fase 2 (Pittem - Egem). 

Aanleiding 
De gemeenteraad heeft in vergadering van 28 mei 2018 de lastvoorwaarden en de gunningswijze 
voor de wegen- en rioleringswerken in de Egemstraat goedgekeurd. 
Dit project is een gecombineerde opdracht van het gemeentebestuur, de provincie West-Vlaanderen 
en Aquafin. De provincie neemt de aanleg van de fietspaden op zich, Aquafin de werken voor de 
tweede fase van de collector Breemeersbeek en de gemeente voor de afkoppeling RWA Egem op de 
Breemeersbeek (W211005) en verfraaiingswerken langs (delen van) het Aquafinproject 20.630. 

Regelgeving 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen. 
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. 

Context en argumentatie 
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Gezien er 3 betrokken partijen zijn en het aangewezen is de werken tezelfdertijd uit te voeren, is het 
nodig een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. 
Aquafin heeft een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. 

Besluit: 
Artikel 1 
De gemeente Pittem verklaart zich akkoord om de samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin, de 
provincie West-Vlaanderen en de gemeente Pittem voor de wegen- en rioleringswerken in de 
Egemstraat en delen van de zijwegen, alsook de aanleg van fietspaden (project 20.630) te 
onderschrijven. 
Artikel 2 
De kosten verbonden aan de werken zullen gedragen worden door alle partijen volgens een 
verdeelsleutel. 
De kosten ten laste van onze gemeente zijn voorzien in investeringsenveloppe nr. 1. 
Artikel 3 
Afschrift van onderhavig besluit wordt, samen met de ondertekende overeenkomsten, voor passend 
gevolg overgemaakt aan de NV Aquafin, t.a.v. mevr. Daisy Van Den Bossche, medewerker 
Binnendienst/Accountmanagement, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. 


