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Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 13 september 2016.
GOEDGEKEURD

Punt 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
TMVW – goedkeuring oprichten van en deelname aan een overlegorgaan in de zin van artikel
25,1° lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intercommunale samenwerking.
De gemeente is als vennoot van de intercommunale TMVW toegetreden tot haar divisie Aanvullende
Diensten. TMVW (intercommunale) realiseert via de transitie de aanpassing van de intercommunale
TMVW aan het decreet van 25 april 2014 (cf. samenwerkingsovereenkomst tussen gewesten m.b.t. de
gewestgrens overschrijdende intercommunales). Het betreft de organisatie en de werking, die conform
het decreet op de intergemeentelijke samenwerking (DOS) d.d. 6 juli 2001 worden opgezet. Een
belangrijke stap is de oprichting van het dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband
(OSV) TMVS (met S voor service), waarin de activiteiten van de divisie Aanvullende Diensten (A) in de
toekomst ondergebracht worden. In dit verband worden de A-vennoten uitgenodigd tot de oprichting van
en deelname aan een overlegorgaan in de zin van artikel 25,1° lid van het DIS. Voorgesteld wordt aan
de werkzaamheden van het overlegorgaan deel te nemen en daartoe een vertegenwoordiger en
plaatsvervanger , beiden lid van het college, aan te duiden.
GOEDGEKEURD

Punt 3. Openbare Werken
Verkaveling Borreberg. Goedkeuren:
 Bestek en plannen
 Samenwerkingsovereenkomst
 Tracé van de wegenis.
De gemeenteraad nam op 1 maart 2011 een principiële beslissing om een perceel grond, dat deel
uitmaakt van een grotere gemeentelijke eigendom, aan de Borreberg te verkopen. De verkoop van een
deel van een perceel is evenwel maar mogelijk nadat hiervoor een verkavelingsvergunning verkregen
is.
De gemeenteraad nam daarom in zitting van 28 april 2015 een principiële beslissing tot het verkavelen
van een perceel gelegen op de Borreberg, samen met de eigenaar van het naastgelegen perceel.

De wegenis is opgebouwd volgens principe van woonerf. De parkeerplaatsen worden gegroepeerd aan
het begin van de verkaveling.

De hoogte van de keermuur wordt beperkt tot ongeveer 1.2 meter.

De waterbuffering werd positief geadviseerd door de bevoegde diensten van de provincie.
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De samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd.
GOEDGEKEURD

Punt 4. Ruimtelijke Ordening
Voorlopige vaststelling RUP 15.1 Vichte Stationsomgeving
Het  voorliggende RUP nr. 15.1 – Vichte Stationsomgeving heeft als voornaamste doelstelling het
mogelijk maken van een reconversieproject op de bedrijvensite gelegen ten noorden van de
stationsomgeving van Vichte.
Het RUP beoogt voornamelijk wonen op deze plaats.  Maar ook andere functies zijn mogelijk voor zover
de woonfunctie van de omgeving niet in het gedrang wordt gebracht.  Er wordt tevens geopteerd om het
groene karakter van het parkgebied ten noorden ervan door te trekken tot aan de stationsomgeving.
Een fietsers- en voetgangersdoorsteek zal een bestaande voetweg vanaf het Beukenhofpark verbinden
met het stationsplein.
De site is volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan gelegen in een gebied voor gemengde
functies waar reconversieprojecten mogelijk zijn.

Het voorontwerp 3 werd voorlopig geadviseerd door de  GECORO op 23 februari 2016, besproken in
plenaire vergadering van 10 maart 2016 en aangepast aan de gemaakte opmerkingen en adviezen.

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - dienst Mer besliste op 15 juni 2012  dat er geen
aanzienlijke milieueffecten verwacht worden en er bijgevolg geen plan-MER dient te worden
opgemaakt. Met de heropstart van het RUP zijn de uitgangspunten identiek gebleven. Ook de contour
van het RUP is ongewijzigd. Voor zover er geen inhoudelijke aanpassingen zijn met een mogelijk
milieu-effect, blijft de ontheffing geldig.

Het komt aan de gemeenteraad toe om kennis te nemen van het ontwerp RUP en de adviezen en het
RUP voorlopig te aanvaarden.
GOEDGEKEURD

Punt 5. Jeugd
5.1. Goedkeuring wijziging  toelagereglement van 15 december 2014  inzake kampvervoer
jeugdverenigingen
Het college stelt vast dat – ingevolge het invoeren van de kilometerheffing – het kampvervoer voor
sommige jeugdbewegingen heel wat duurder wordt. Een eigenaar van een vrachtwagen zou nu voor
een binnenlands transport van 400 kilometer al snel 50 euro heffing betalen. Deze wordt doorgerekend
aan de klant.
Er wordt voorgesteld om de gemeentelijke toelage voor de jeugdraad met 500 euro te verhogen. Dit om
de meerkost voor het kampvervoer die bepaalde jeugdverenigingen zullen aangerekend krijgen, te
dragen. Voor deze bewuste jeugdverenigingen zal zodoende een hogere toelage kampvervoer
uitbetaald kunnen worden. Deze verhoging wordt meegenomen in de eerstvolgende budgetwijziging.
De jeugdraad zorgt voor uitbetaling van deze toelage. Aanpassing reglement: iedereen die dit jaar in
subsidiemap kan aantonen dat er een vrachtwagen gebruikt werd (met geldige factuur) komt in
aanmerking om een deeltje van het bedrag terug te krijgen. Het bedrag wordt verdeeld onder de
verenigingen die een factuur indienen. De jeugdraad ging met dit principe akkoord op 11 september
2016. Vanaf volgend jaar dient het bedrag van de kilometerheffing apart vermeld te worden op de
factuur van het kampvervoer.
GOEDGEKEURD

5.2. Goedkeuren speelpleinreglement.
De Jeugddienst wenst na het evalueren van het speelpleinreglement nog een aantal zaken aan te
passen aan het reglement voor het speelplein. De aanpassingen zijn te vinden in het reglement  in het
dossier, geel gemarkeerd.
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De jeugdraad gaf een positief advies op 11 september 2016 . Het speelpleinreglement werd samen met
de hoofdanimatoren besproken, er werden geen opmerkingen ontvangen van de ouders.
GOEDGEKEURD

Punt 6. Sport
Goedkeuring wijziging gemeenteraadsbesluit van 8 maart 2016 houdende vaststelling tarieven
sportkampen 2016 en sportlessenreeksen 2016.
De Sportdienst biedt in de vakanties verschillende soorten sportkampen en sportactiviteiten aan, de
prijs is afhankelijk van het aanbod. Het is de bedoeling dat de organisatiekosten vergoed worden d.m.v.
inning van deelnamegelden.
Er is tevens nood aan aangepaste sportactiviteiten en kampen voor tieners in de vakanties.
Advies raad van bestuur sportraad 19 september 2016 : gunstig.
GOEDGEKEURD

Punt 7. Onderwijs
Schooljaar 2016-2017: goedkeuring

 Lestijdenpakket
 beleidsondersteuning

Het lestijdenpakket wordt berekend op basis van het aantal leerlingen.  De toestand van 1 februari van
het schooljaar is bepalend.
In de gemeentelijke scholen Vichte en Ingooigem werden samen 202 leerlingen geteld (13  leerling
meer dan vorig jaar), wat na toepassing van een aanwendingscoëfficiënt 268 lestijden geeft.
Daarbij komen nog 9 lestijden SES wat het totaal op 277 lestijden brengt die moeten verdeeld worden.
(SES: toegekend op basis van de socio-economische status van de leerlingen).
Gewone lagere scholen  dienen veel beter nog   te bewijzen dat ze alles in het werk stellen om kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften te helpen en de doorverwijzing naar bijzonder onderwijs wordt  zeer moeilijk.
Er kunnen uren ten voordele van de uren zorg voorzien worden in functie van het M-decreet. Het gemeentelijk
onderwijs zet eveneens in op technische vaardigheden, en wenst daartoe één lestijd voor STE(A)M (Science
Technology Engineerring (Art) Mathematics te organiseren;

Het voorstel van lestijdenpakket 2016-2017, zoals gunstig geadviseerd door de schoolraad  (6 juni
2016)  en het syndicaal onderhandelingscomité (ABOC 7 oktober 2016) kan worden goedgekeurd. De
lestijdenpakketten werden ook voorgelegd aan het O.C.S.G. van 20 juni 2016 (overlegcomité
scholengemeenschap).
GOEDGEKEURD

Punt 8. Internationale Solidariteit
Goedkeuring toekennen noodhulp aan Unicef voor Nigeria (hongersnood).
Nigeria heeft momenteel te kampen met een grote hongersnood.
Voorgesteld wordt om 1000 euro toe te kennen aan Unicef uit het krediet voor noodhulp: JBR:
2016/A_3.4.1.3/0160-40/6490020/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
De wereldraad werd op maandag 3 oktober 2016 op de hoogte gebracht van dit voorstel. Reacties
worden ingewacht tegen vrijdag 7 oktober.
GOEDGEKEURD

Punt 8 bis. Punten gevraagd door raadsleden
8bis.1. Verlenen van inspraak aan bedrijven bij de herziening van het  Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan.
Een vrij groot aantal bedrijven in onze gemeente is gelegen in een sectoraal BPA of RUP. Uit de
startnota van de deelstudie “Economie” van Leiedal omtrent de herziening van het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan (zie bijlage: blz 95 van de startnota) blijkt dat dergelijke bedrijven die nog niet
de volledige zone voor bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk ingenomen hebben, het risico lopen dat deze
zones geheel of gedeeltelijk omgezet worden in zones voor open ruimte. Het gaat in totaal om zowat
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3ha zones voor bedrijvigheid die open ruimte zouden worden. In ruil daarvoor zou op een nieuwe plaats
een nieuwe zone voor bedrijvigheid, eveneens 3ha groot, kunnen voorzien worden.
Van deze ontwikkeling zijn de betrokken bedrijven momenteel nog niet op de hoogte.
GEEN STEMMING

8.bis.2. Beslissing omtrent het wegenistracé in de verkaveling aan de Lindendries, aangevraagd
door de bvba Scarabé en de bvba Ecobo.
Nadat de Deputatie van West-Vlaanderen de vorige aanvraag van dezelfde verkavelaar in beroep
geweigerd heeft, heeft deze laatste een nieuwe aanvraag ingediend. Daarbij zijn enkele
stedenbouwkundige aanpassingen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat het College en eventueel
later in beroep ook de Deputatie de vergunning kunnen afleveren. De wegenis is in de nieuwe aanvraag
identiek dezelfde als in de vorige aanvraag (zie bijlage 1). De verkavelaar meent daarom dat de
wegenis niet meer moet voorgelegd worden aan de Gemeenteraad, die vorige keer zijn goedkeuring
hechtte aan het ontwerp van die wegenis. Niets is echter minder waar. Door de beslissing van de
Deputatie moet de vorige aanvraag als volledig afgevoerd en dus onbestaande beschouwd worden en
moeten alle stappen inclusief de goedkeuring van het wegenistracé hernomen worden. Voor alle
zekerheid hebben wij ook inlichtingen ingewonnen bij de diensten van Ruimte Vlaanderen en in het
antwoord lezen wij:
Bijlage 1:
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(citaat) “Het lijkt mij inderdaad aangewezen om de nieuwe vergunningsaanvraag opnieuw voor te
leggen aan de gemeenteraad voor beslissing over de zaak van de wegen, zodat de gemeenteraad bij
haar beslissing rekening kan houden met alle aspecten van de nieuwe aanvraag. Ook al blijft de
wegenis exact dezelfde, de aanpassingen aan de aanvraag kunnen wel degelijk een impact hebben op
de zaak van de wegen en enkel de gemeenteraad is bevoegd om hierover te oordelen.”
Het is derhalve overduidelijk dat de Gemeenteraad het wegenistracé opnieuw moet vaststellen.
Het voorgestelde tracé maakt evenwel de ontsluiting onmogelijk van een aanpalend perceel, waarvoor
ook verkavelingsintenties bekend zijn. Het zou van een verregaande slechte ruimtelijke ordening
getuigen als enerzijds een verkavelingsvergunning toegestaan wordt die anderzijds een andere
onmogelijk maakt door wegnemen van de ontsluitingsmogelijkheden. Dit was ook één van de redenen
waarom de Deputatie de verkaveling in beroep weigerde, maar hier ging de verkavelaar niet op in.
GEEN STEMMING

8.bis.3. Aanpak van de drassigheid in het graspleintje achter de gemeenteschool te Ingooigem.
Zodra zich regenweer voordoet ligt het graspleintje achter de gemeenteschool te Ingooigem er drassig
bij en kunnen de kinderen er niet meer op spelen. Het aanbrengen van een drainage zou een oplossing
kunnen bieden. Het pleintje bestaat echter uit 2 delen: het ene deel is eigendom van de gemeente, het
andere deel wordt gehuurd bij een particulier, zodat drainage niet evident is. Met het vochtige seizoen
voor de boeg is het niettemin wenselijk dat het probleem aangepakt wordt.
GEEN STEMMING

8.bis.4. Opname van een lid uit elke gemeenteraadsfractie die daarom verzoekt in de werkgroep
voor de herinrichting van de herdenkingsheuvel aan de Landergemstraat.
Het College heeft beslist een werkgroep op te richten voor de inrichting van de herdenkingsheuvel aan
de Landergemstraat. De Eendracht-fractie wenst daaraan mee te werken.
GEEN STEMMING

Mededelingen
 data gemeenteraden volgend jaar;
 Kunstonderwijs: 18 december 2016 prijsuitreiking stadhuis Waregem (om 10u);
 Herbestemming kerk Heirweg: bijkomende toelage van ca 37 000 euro voor ontwikkeling dorpshuis

(kabinet Schauvliege)

Vragen van raadsleden
 Vraag naar reden aanmaning en ingebrekestelling facturen Infrabel;
 Tijdig signaleren werken/manifestaties met verkeersvrije straten ifv wachtdiensten medici.

Punt 9. Begraafplaatsen
Goedkeuring voortijdige beëindiging grafconcessie
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Een aantal personen deden  een aanvraag om de grafconcessie van een familielid voortijdig te
beëindigen.  Ze  ondertekenden eveneens een aanvraag tot wegneming van de zerk.
Er kan verwezen worden  naar art.26 van het nieuwe decreet op de lijkbezorging en de
begraafplaatsen.
GOEDGEKEURD

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Gemeentesecretaris Voorzitter


