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De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 26 juni 2018 volgende beslissingen genomen: 

1. Notulen vorige zitting. 
De notulen van de zitting van 31 mei  2018 worden éénparig goedgekeurd.  

2. Algemeen bestuur. Oproeping financieel directeur.  
Het  gebruik maken van het artikel 583, §1, eerste lid, van het Decreet Lokaal Bestuur en de 
titularis van het ambt van financieel beheerder van de gemeente op te roepen tot 
kandidaatstelling voor het ambt van financieel directeur wordt éénparig goedgekeurd.  

3. Algemeen bestuur. Functiebeschrijving financieel directeur. Vaststelling.  
De functiebeschrijving voor financieel directeur wordt éénparig  vastgesteld.  

4. Algemeen bestuur. Gemeentefinanciën. BBC. Meerjarenplan 2014-2019. Aanpassing 6. 
Vaststelling.  

De aanpassing 6 aan het meerjarenplan 2014-2019 wordt met 8 stemmen vóór (Open VLD) 
bij 5 stemmen tegen (N-VA)  en 2 onthoudingen (CD&V) vastgesteld.  

5. Algemeen bestuur. Gemeentefinanciën. BBC. Budget 2018. Wijziging 1–2018. Vaststelling.   
De wijziging 1-2018 wordt vastgesteld met 8 stemmen vóór (Open VLD) bij 5 stemmen 
tegen (N-VA) en 2 onthoudingen (CD&V).   

6. Wonen en leefomgeving. Landbouw. Samenstelling en vergoeding schattingscommissie 
landbouwschade. Goedkeuring.   

De samenstelling en de vergoeding voor de leden van de schattingscommissie worden 
éénparig goedgekeurd.  

7. Wonen en leefomgeving. Aanvullend verkeersreglement inzake het voorbehouden van 
twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen in het gemeentelijk domein de 
Ghellink.   

Het aanvullend verkeersreglement inzake het voorbehouden van twee parkeerplaatsen 
voor elektrische voertuigen in het gemeentelijk domein de Ghellinck wordt éénparig 
goedgekeurd.  

8. Wonen en leefomgeving. Aanvullend verkeersreglement inzake voor te behouden 
parkeerplaatsen voor beperkte parkeerduur, zijnde maximum 30 min.   

Het aanvullend verkeersreglement inzake voor te behouden parkeerplaatsen voor 
beperkte parkeerduur, zijnde maximum 30 min. op de Waregemseweg ter hoogte van 
huisnummers 7-9 en Wortegemplein ter hoogte van huisnummers 5-7 wordt éénparig 
goedgekeurd.   



9. Burger en Welzijn. Opmaken van een ontwerp voor de realisatie van een buitenschoolse 
kinderopvang met omgevingsinfrastructuur. Goedkeuren lastvoorwaarden, wijze van 
gunnen en uit te nodigen ontwerpers.  

De lastvoorwaarden, wijze van gunnen en uit te nodigen ontwerpers voor het opmaken 
van een ontwerp voor de realisatie van een buitenschoolse opvang met 
omgevingsinfrastructuur wordt met 10 stemmen vóór {Open VLD (8) en CD&V (2)} bij  
5 onthoudingen (N-VA) goedgekeurd.   

10. Vrije Tijd. Jeugd. Wijziging reglement uitleendienst.  
Het nieuw reglement van de uitleendienst en het nieuwe aanvraagformulier worden 
éénparig goedgekeurd.   

11. Vrije Tijd. Sport en jeugd. Aanpassing tarieven gemeentelijke sport- en jeugdactiviteiten. 
Toevoegen zumbalessen. Goedkeuring.  

Door toevoeging van de Zumba danslessen dient de tariefsetting voor deze lessen 
toegevoegd te worden aan het bestaande retributiereglement voor de gemeentelijke 
sport- en jeugdactiviteiten. De aanpassing wordt éénparig goedgekeurd.    

12. Onderwijs. Aanpassing schoolreglement van de gemeentelijke basisschool De Kouter met 
ingang van 1 september 2018. Goedkeuring.   

Het aangepaste schoolreglement van de gemeentelijke basisschool ‘De Kouter’ wordt 
éénparig goedgekeurd.  Het schoolreglement geldt vanaf 1 september 2018.  

13. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten dagelijks bestuur. 
Kennisgeving. 

In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 krijgt de gemeenteraad 
kennis van navolgende besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van 
dagelijks bestuur: 

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 
- In zitting van 15 mei 2018 besliste het college om Eandis, Scheepsdalelaan 56 te 8000 

Brugge, aan te wijzen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking voor het realiseren van een elektriciteitsaansluiting voor het kerkhof in 
de Gotstraat tegen het nagerekend bedrag van 672,65 euro exclusief btw of 813,91 
euro inclusief 21% btw.  

- In zitting van 29 mei 2018 besliste het college om ten behoeve van de groendienst over 
te gaan tot de aankoop van een lichte vrachtwagen IVECO Daily enkele cabine met 
achterwaartse kipper (basisconfiguratie 3.6.2), een duurzaam dienstvoertuig op CNG, 
via de raamovereenkomst ‘Energiediensten aan Lokale besturen’ van Eandis voor de 
prijs van 43.285,00 euro exclusief btw of 52.374,85 euro inclusief 21% btw.  

- In zitting van 29 mei 2018 besliste het college om ten behoeve van de technische 
uitvoeringsdienst over te gaan tot de aankoop van een lichte vrachtwagen IVECO Daily 
enkele cabine met achterwaartse kipper (basisconfiguratie 3.6.1), een duurzaam 
dienstvoertuig op CNG, via de raamovereenkomst ‘Energiediensten aan Lokale 
Besturen’ van Eandis voor de prijs van 39.370,00 euro exclusief btw of 47.637,70 euro 
inclusief 21% btw. 
 



2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 
- In zitting van 22 mei 2018 besliste het college om voor de huur van multifunctionele 

machines (printen, kopiëren, scannen, …) voor de gemeentelijke administratieve 
diensten, het OCMW en de plaatselijke openbare bibliotheek opnieuw gebruik te 
maken van de opdrachtencentrale van de provincie Oost-Vlaanderen. 
Het voorstel van Canon Belgium nv van 9 mei 2018 tot het huren van volgende 
multifunctionele machines tegen onderstaande prijzen wordt goedgekeurd: 
 Gemeentecomplex – huur voor 60 maanden 

1 x Canon IR ADV C7565i (gelijkvloers); 
1 x Canon IR ADV C5535i (1ste verdieping). 

 OCMW – huur voor 60 maanden 
1 x Canon IR ADV C5535i. 

 Bibliotheek – huur voor 60 maanden 
1 x Canon IR ADV C3530i. 

Prijs per maand (huur + omnium)  
huur : 410,56 euro exclusief btw;  
omnium zw/w A4 : 34,10 euro exclusief btw (11.000 afdrukken);  
omnium kleur A4 :  170,50 euro exclusief btw (  5.500 afdrukken);  
zijnde in totaal 615,16 euro exclusief btw per maand.  
Extra afdrukken  
- zw/w A4 : 0,0031 euro exclusief btw per afdruk;  
- zw/w A3 :  0,0062 euro exclusief btw per afdruk;  
- kleur A4 :  0,031 euro exclusief btw per afdruk;  
- kleur A3 :  0,062 euro exclusief btw per afdruk. 


