GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2019
Aanwezig:

Jan Stevens, burgemeester;
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, schepenen;
Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen;
Mia Deloddere, Guido Callewaert, Rik Buyse, Filip Dinneweth, Jan De Potter,
Caroline Lannoo, Vincent Herman, Frédéric Depypere, Geert Snoeck,
Emilie Clinckemaillie, Ellen Rogge, Griet Ameye, Benedikt Planckaert,
Wout Verheye, Frank Soetaert, gemeenteraadsleden;
Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeenteraad;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring notulen vorige zitting en zittingsverslagen januari 2019 - openbare zitting
De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vorige
zitting en het zittingsverslag van 3 en 24 januari 2019.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
2. Kennisname geldigverklaring verkiezing politieraadsleden
Gelet op het besluit van de deputatie houdende geldigverklaring van de verkiezing van de
effectieve leden en opvolgers van de gemeente Wielsbeke voor de politieraad van de
politiezone Midow ontvangen op 8 februari 2019;
Gelet dat de verkiezing op 3 januari 2019 van de effectieve leden en hun opvolgers van de
gemeente voor de politieraad werd geldig verklaard door de gouverneur van de provincie
West-Vlaanderen;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.
3. Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet op de mail ontvangen op 12 december 2018 van Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 politiek vertegenwoordiger en 1 politiek plaatsvervanger voor de
initiatiefgroep
- Aanduiden van 1 ambtelijk vertegenwoordiger en 1 ambtelijk plaatsvervanger voor de
initiatiefgroep
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
Gelet op het voorstel om Olivier Adams als ambtelijk vertegenwoordiger en Magali Penninck
als ambtelijk plaatsvervanger aan te duiden;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger: Magda Deprez
Plaatsvervanger: Emilie Clinckemaillie

U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger: Griet Ameye
Plaatsvervanger: Caroline Lannoo
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Magda Deprez: 11 ja-stemmen
Griet Ameye: 6 ja-stemmen
Blanco: 4
- Plaatsvervanger:
Emilie Clinckemaillie: 11 ja-stemmen
Caroline Lannoo: 5 ja-stemmen
Blanco: 5
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Magda Deprez (CD&V)
voor plaatsvervanger: Emilie Clinckemaillie (CD&V)
4. VVSG - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet op de mail ontvangen op 31 januari 2019 van de VVSG betreffende de
vertegenwoordiging van de gemeente, met bijhorende nota;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van de VVSG opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- Voordracht van 1 kandidaat-lid voor de raad van bestuur
- Voordracht van 1 kandidaat-lid voor één van de volgende bestuurlijke commissies;
- Krachtig(e) besturen
- Veilige gemeenten en steden
- Samen-leven en zorg voor elkaar
- Kwaliteitsvolle leefomgeving
- Digitaal besturen
- De gemeente in Europa en de wereld
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Filiep De Vos
Plaatsvervanger AV: Frédéric Depypere
Lid RvB: Filiep De Vos
Lid bestuurlijke commissie Digitaal besturen: Filiep De Vos
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Benedikt Planckaert
Plaatsvervanger AV: nihil

Lid RvB: Benedikt Planckaert
Lid bestuurlijke commissie Digitaal besturen: Benedikt Planckaert
Lid bestuurlijke commissie Samen-leven en zorg voor elkaar: Benedikt Planckaert
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Filiep De Vos: 11 ja-stemmen
Benedikt Planckaert: 6 ja-stemmen
Blanco: 4
- Plaatsvervanger:
Frédéric Depypere: 11 ja-stemmen, 5 neen-stemmen
Blanco: 5
- Lid RvB:
Filiep De Vos: 11 ja-stemmen
Benedikt Planckaert: 6 ja-stemmen
Blanco: 4
- Lid bestuurlijke commissie digitaal besturen:
Filiep De Vos: 11 ja-stemmen
Benedikt Planckaert: 6 ja-stemmen
Blanco: 4
- Lid bestuurlijke commissie digitaal samen-leven en zorg voor elkaar:
Benedikt Planckaert: 21 ja-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Filiep De Vos (CD&V)
voor plaatsvervanger: Frédéric Depypere (CD&V)
voor lid RvB: Filiep De Vos (CD&V)
voor lid bestuurlijke commissie Digitaal besturen: Filiep De Vos (CD&V)
voor lid bestuurlijke commissie Samen-leven en zorg voor elkaar: Benedikt Planckaert
(U.)
5. Leiebekken - goedkeuring afvaardiging bekkenbestuur
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur van het
Leiebekken, van datum 4 februari 2019, m.b.t.de vraag tot afvaardiging in het bekkenbestuur,
met name de vraag tot aanduiding van een gemeentelijke mandataris voor alle steden en
gemeenten die zich op het grondgebied van het bekken bevinden;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor het bekkenbestuur;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger: Danny Vanhoutte
Plaatsvervanger: Magda Deprez
U.

- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger: Jan De Potter
Plaatsvervanger: Geert Devrieze
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Danny Vanhoutte: 11 ja-stemmen
Jan De Potter: 6 ja-stemmen
Blanco: 4
- Plaatsvervanger:
Magda Deprez: 11 ja-stemmen
Geert Devrieze: 6 ja-stemmen
Blanco: 4
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Danny Vanhoutte (CD&V)
voor plaatsvervanger: Magda Deprez (CD&V)
6.

Sociale Huisvestingmaatschappij 'Mijn Huis' - goedkeuring bijkomende afvaardiging
bestuursorganen
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van de Sociale Huisvestingsmaatschappij ‘Mijn Huis’ opnieuw vast te
stellen;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke reeds 1 vertegenwoordiger / 1plaatsvervanger heeft
afgevaardigd voor de algemene vergadering en 1 kandidaat-lid voor de raad van bestuur heeft
voorgedragen tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019;
Gelet op het schrijven van ‘Mijn Huis’ betreffende de samenstelling van de raad van bestuur;
Gelet dat de gemeente voor de raad van bestuur 2 namen dient over te maken, 1 van een
voorkeurkandidaat en 1 van een reservekandidaat, die van een verschillend geslacht dienen te
zijn;
Gelet dat de heer Guido Callewaert reeds als voorkeurkandidaat werd afgevaardigd;
Gelet dat nog een vrouwelijke reservekandidaat dient afgevaardigd te worden;
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vrouwelijk kandidaat-lid RvB: Ine Callens
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vrouwelijk kandidaat-lid RvB: Mia Deloddere
N-VA
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vrouwelijk kandidaat-lid RvB: Marianne Vancoillie
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;

Uitslag geheime stemming:
Ine Callens: 12 ja-stemmen
Mia Deloddere: 5 ja-stemmen
Marianne Vancoillie: 4 ja-stemmen
Wordt verkozen verklaard:
Voor vrouwelijk kandidaat-lid RvB: Ine Callens (CD&V

7.

Sociale Huisvestingsmaatschappij 'Elk zijn Huis'- goedkeuring bijkomende afvaardiging
bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van Huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis opnieuw vast te stellen;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke reeds 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger heeft
afgevaardigd voor de algemene vergadering tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari
2019;
Gelet op het schrijven 1 februari 2019 van ’Elk zijn Huis’ betreffende de samenstelling van de
raad van bestuur;
Gelet dat er 3 mandaten voor de raad van bestuur vacant zijn voor de openbare besturenaandeelhouders;
Gelet dat het op dit ogenblik noodzakelijk is om meer vrouwelijke leden op te nemen in de
raad van bestuur;
Gelet dat de openbare besturen gevraagd wordt om hun gemotiveerde kandidatuurstellingen
voor de raad van bestuur door te geven vóór 20 maart 2019;
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Kandidaat-lid RvB: Ellen Rogge
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag geheime stemming:
Ellen Rogge: 17 ja-stemmen
Blanco: 4
Wordt verkozen verklaard:
Voor lid RvB: Ellen Rogge (CD&V)
8.

Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone
algemene vergadering van 19 maart 2019 - Imog
Gelet op de mail van Imog ontvangen op 16 januari 2019 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019, en met volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau
2. Benoeming van de nieuwe bestuurders
3. Vaststellen presentiegelden
4. Varia

Gelet op de bijgevoegde toelichtingsnota;
Gelet dat de vertegenwoordiger, mevr. Emilie Clinckemaillie en plaatsvervanger, dhr. Carlos
Verbrugghe werden aangeduid voor de volledige duur van de legislatuur tijdens de
gemeenteraadszitting van 24 januari 2019;
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de aan te duiden
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn/ haar stemgedrag af te stemmen op
de raadsbeslissing.

Gelet dat het Vlaams Belang zich onthoudt om reden van agendapunt 3: Vaststellen
presentiegelden;
Uitslag van de stemming:
20 ja-stemmen
1 onthouding

9.

Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2019 - Psilon
Gelet dat de gemeente wordt opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering van
Psilon op 26 maart 2019, met vermelding van de agenda:
1. Kennisname voordrachten kandidaat-bestuurders
2. Aanduiding effectieve bestuurders
3. Kennisname aanduiding bestuurder met raadgevende stem
Gelet op de documenten in bijlage;
1. Toelichtingsnota vernieuwing bestuursorganen
2. Lijst vennoten
Gelet dat mevr. Daisy Haydon als vertegenwoordiger en mevr. Rachida Abid als
plaatsvervanger werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019 om
het gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Psilon
voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda voor de buitengewone algemene vergadering
goed te keuren en de aan te duiden vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn
stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
10. Kennisname afvaardiging politieke partijen in de gemeentelijke begeleidingscommissie
GBC
Gelet dat de installatie van een nieuwe gemeenteraad legislatuur 2019-2024 met zich
meebrengt dat de politieke afvaardiging in de GBC dient gewijzigd te worden;
Gelet dat er 1 vertegenwoordiger / plaatsvervanger van elke politieke partij kan zetelen in de
GBC;
Gelet dat de politieke vertegenwoordiger geen stemrecht heeft;
Gelet op het voorstel van afgevaardigden van de verschillende fracties:
CD&V
Vertegenwoordiger: Danny Vanhoutte
Plaatsvervanger: Guido Callewaert
U.
Vertegenwoordiger: Benedikt Planckaert
Plaatsvervanger: Mia Deloddere
N-VA
Vertegenwoordiger: Vincent Herman

Plaatsvervanger: Wout Verheye
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.
11. Kennisname afvaardiging politieke partijen in de milieuraad
Gelet op de statuten van de gemeentelijke milieuraad;
Gelet dat de installatie van een nieuwe gemeenteraad legislatuur 2019-2024 met zich
meebrengt dat de politieke afvaardiging in de milieuraado dient gewijzigd te worden;
Gelet dat er 1 vertegenwoordiger / plaatsvervanger vanuit elke politieke partij kan zetelen in
de milieuraad (hoeft geen gemeenteraadslid te zijn);
Gelet dat de politieke vertegenwoordiger geen stemrecht heeft;
Gelet dat de schepen van milieu, mevrouw Magda Deprez, enkel een waarnemende functie
heeft;
Gelet op het voorstel van afgevaardigden van de verschillende fracties:
CD&V
Vertegenwoordiger: Frédéric Depypere
Plaatsvervanger: Emilie Clinckemaillie
U.
Vertegenwoordiger: Jan De Potter
Plaatsvervanger: Caroline Lannoo
N-VA
Vertegenwoordiger: Epiphanie Dewitte
Plaatsvervanger: Stefaan Lambrecht
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.
12. Goedkeuring beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW Wielsbeke
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn latere wijzigingen, meer in
het bijzonder artikel 41, 2de alinea, 5° en artikel 196;
Gelet op de eerder goedgekeurde beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW,
goedgekeurd door de OCMW-raad van 18 december 2007 en de gemeenteraad van
20 december 2007;
Gelet op de gewijzigde beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW met
toegevoegd gewijzigd addendum goedgekeurd door de OCMW-raad van 7 februari 2008;
Overwegende dat het aangewezen is de bovengenoemde beheersovereenkomst te actualiseren;
De gemeenteraad verzocht wordt hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
13. Vaststelling reglement begrip dagelijks bestuur
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 augustus 2007 betreffende de goedkeuring
van het reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur wordt
verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van
burgemeester en schepenen;
Gelet op het ingaan van een nieuwe legislatuur 2019-2024 en op de gewijzigde regelgeving in
verband met het begrip “dagelijks bestuur”;
Overwegende dat het aangewezen is om het begrip “dagelijks bestuur” opnieuw te definiëren
en hierbij enkele wijzigingen door te voeren voor een vlottere en efficiëntere werking;

Overwegende dat een definiëring en omschrijving van het begrip “dagelijks bestuur” op maat
van de eigen organisatie de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van
burgemeester en schepenen duidelijk aflijnt;
De gemeenteraad wordt verzocht het reglement begrip dagelijks bestuur vast te stellen.

Gelet dat de NVA-fractie tegen stemt omdat de uitbreiding t.o.v. de vorige legislatuur
van het voorstel van begrip dagelijks bestuur een uitholling van de werking van de
gemeenteraad is; Gelet dat de U.-fractie zich onthoudt omdat de gemeenteraad nog
meer uitgehold zal worden;
Antwoord: het begrip dagelijks bestuur is niet veel veranderd t.o.v. de vorige
legislatuur toen ook oud-schepen Rik in de meerderheid zat. Tevens zal de
gemeenteraad eerst het budget vaststellen waar de verkoop/aankoop eventueel
nominatief kan vastgesteld worden;
Uitslag van de stemming:
11 ja-stemmen
5 neen-stemmen
5 onthoudingen
14. Goedkeuring algemeen kader organisatiebeheersing
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2007 betreffende goedkeuren startnota
intern controlesysteem;
Gelet op het auditdecreet van 5 juli 2013;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 217 en 219;
Overwegende het decreet lokaal bestuur expliciet bepaalt dat een
organisatiebeheersingssysteem dient te worden uitgewerkt;
Overwegende dat het algemeen kader van het systeem van organisatiebeheersing dient te
worden goedgekeurd door de gemeenteraad en de OCMW-raad;
De gemeenteraad wordt verzocht de startnota algemeen kader organisatiebeheersing goed te
keuren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
15. Goedkeuring regelgeving dagelijks personeelsbeheer
Overwegende dat de algemeen directeur bevoegd is voor het dagelijkse personeelsbeheer;
Overwegende dat voorliggende regelgeving dagelijks personeelsbeheer duidelijk omkadert
wat valt onder dagelijks personeelsbeheer en dus tot de bevoegdheid van de algemeen
directeur;
De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan de regelgeving dagelijks
personeelsbeheer.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
16. Kennisname opmerkingen gouverneur betreffende aanpassing meerjarenplan 2014-2021
en het budget 2019 van de gemeente Wielsbeke
Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur ontvangen op 17 januari 2019 betreffende
de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021en het budget 2019 van de gemeente
Wielsbeke;
Gelet op de formele opmerkingen;

De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

17. Goedkeuring voordracht van de aan te schrijven geledingen voor de Gecoro
Gelet dat het decreet lokaal bestuur voorziet dat na de installatie van de nieuwe gemeenteraad
dient te worden overgegaan tot de benoeming van een nieuwe gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening en dit volgens artikel 1.3.3 §4 van de Vlaamse codex voor ruimtelijke
ordening;
Gelet dat de samenstelling dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad;
Gelet dat in het besluit van de gemeenteraad van 29 maart 2007 beslist werd om het aantal
effectieve leden op te voeren tot 9 en om volgende geledingen aan te schrijven: de
werkgevers, de werknemers, de handelaars, de landbouwers, de jeugd, de senioren en de
milieu- en natuurverenigingen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur dat stelt dat hoogstens twee derden van de leden van
hetzelfde geslacht mogen zijn;
Overwegende dat de voornoemde geledingen een goede weergave zijn van de bevolking en
derhalve opnieuw in aanmerking komen om te zetelen in de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2019
betreffende het aanduiden van de maatschappelijke geledingen voor de nieuwe samenstelling
van de Gecoro;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

18. Goedkeuring voorstel tot regeling schadegevallen Sint-Bavostraat en opmaak
dadingsovereenkomst
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 januari 2017
betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht “Dorpskernherwaardering SintBaafs-Vijve” aan Olivier Construct nv;
Gelet dat naar aanleiding van de uitvoering van deze opdracht aan verschillende woningen in
de Sint-Bavostraat schade is ontstaan;
Gelet dat er tussen de gemeente, de ABR-verzekeraar van de aannemer en de verzekeraar van
de ontwerper een schadeverdeling werd overeengekomen van 15 % voor de gemeente, 15 %
voor de ontwerper en 70 % voor de verzekeraar van de aannemer;
Overwegende het voorstel tot schaderegeling van 1 februari 2019, waarbij de gemeente een
aandeel van 12.199,08 euro voor de schade op zich zou nemen;
Overwegende dat het aandeel dat de gemeente voor de schade zou betalen, in lijn ligt van het
bedrag dat de gemeente vooraf had vastgesteld om maximaal tussen te komen, namelijk 15%
van 100.000 euro (aanvankelijk geraamd schadebedrag);
De gemeenteraad wordt verzocht om het voorstel tot schaderegeling goed te keuren, opdat een
dadingsovereenkomst kan worden opgesteld.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BP. 1 Goedkeuring invoeren retributiereglement verblijfsvergunning - tijdelijke
verblijfskaart type A
Gelet op het verzoek per mail op 31 januari 2019 van Filip Dinneweth, gemeenteraadslid
Vlaams Belang, om een agendapunt op te nemen voor de gemeenteraadszitting van 21
februari 2019;
Gelet dat tussen juli 2015 en september 2015 het meetbureau van de dienst administratieve
vereenvoudiging besloot tot een meting van de administratieve last voor gemeenten omtrent
de aanvragen tot verlenging van het verblijf van een vreemdeling. Hierin werd zeer
nauwkeurig in beeld gebracht wat de administratieve kosten zijn van een dergelijke
verlenging en welke verschillende stappen door de gemeenten dienen te worden doorlopen
alvorens de documenten aan de vreemdeling kunnen worden afgeleverd;
Gelet dat uit deze meting bleek dat de administratieve afhandeling door de gemeenten
beduidend omslachtiger was voor de verlenging van het bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, dan voor de andere verblijfsvergunningen en
ongeveer 50 euro bedroeg;
Gelet dat naar aanleiding van dit onderzoek bij wet van 18 december 2016 in de wet van 14
maart1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen,
gecoördineerd op 12 oktober 1953, een artikel 2§2 werd ingevoegd;
Gelet dat deze bepaling het mogelijk maakt voor de gemeenten om een retributie te innen
voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van bepaalde bij koninklijk besluit vastgelegde
verblijfsvergunningen;
Gelet dat bij koninklijk besluit deze wet werd uitgevoerd op 5 maart 2017 waardoor de
gemeente een retributie kan vestigen op het vernieuwen, verlengen of vervangen van het
bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, de zogenaamde
elektronische A-kaart;
Gelet dat het besluit het maximumbedrag vastlegde op 50 euro;
Overwegende dat gemeentebesturen voor bepaalde prestaties en diensten die voor de
administratie arbeids- en tijdsintensief zijn en die in het individueel belang of voordeel zijn
van degene die om die prestatie of dienst verzoekt, een billijke vergoeding kunnen vragen;
Overwegende dat het vernieuwen, verlengen of vervangen van een verblijfsvergunning, in
casu het afleveren van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk
verblijf, een dienstverlening is van de gemeente aan de burger waarvoor een retributie kan
worden gevraagd. Deze retributie staat volledig los van de kost voor de materiële aanmaak
van de vreemdelingenkaart;
Gelet dat het vaststellen van een retributie kadert in het gemeentelijk belang en uitsluitend is
gebaseerd op de bestaande dossierlast en het feit dat de administratieve last voor de gemeente
bij de verlenging, vernieuwing en vervanging van het bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf (elektronische vreemdelingenkaart A) hoog is;
De fractie Vlaams Belang verzoekt de gemeenteraad te beslissen tot het invoeren van een
retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning
'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf' (elektronische Akaart).

Gelet dat de CD&V fractie tegen stemt gezien er reeds een retributiereglement bestaat
en het aantal aanvragen heel minimaal is, van 0 tot maximaal 3 per jaar;
Uitslag van de stemming:
6 ja-stemmen
11 neen-stemmen
4 onthoudingen

BP. 2 Goedkeuring erkenning en invoering van de European Disability Card
Gelet op het verzoek per mail op 12 februari 2019 van Wout Verheye, gemeenteraadslid NVA, om een agendapunt op te nemen voor de gemeenteraadszitting van 21 februari 2019. Het
agendapunt kadert in het lanceren van de erkenning van de European Disability Card;
Overwegende dat in het verleden personen met een beperking soms in de kou stonden
wanneer zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier konden
‘bewijzen’. Hierdoor liepen personen met een beperking – onterecht – een aantal
toegangskortingen en andere voordelen mis;
Gelet dat om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, de creatie van de EDC-kaart in
België werd opgestart; (Bron: https://eudisabilitycard.be/nl)
Gelet dat sinds 2017 de European Disability Card een feit is;
Gelet dat er nu eindelijk een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’ is;
Overwegende dat deze kaart de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en
vrijetijdsbesteding bevordert en een aantal voordelen biedt in deze domeinen;
Gelet dat dit Europees project initieel gedragen werd door 8 EU-lidstaten.
Gelet dat de European Disability Card op aanvraag wordt afgeleverd. Wie erkend is of hulp
ontvangt via de FOD Sociale Zekerheid, VAPH, AViQ, PHARE of DSL kan de kaart
aanvragen;
Gelet dat in Vlaanderen de EDC-kaart aan te vragen is bij twee instellingen:
1. FOD Sociale Zekerheid – Directie-generaal Personen met een handicap
2. Vlaams Agentschap personen met een handicap (VAPH)
Gelet dat lokale besturen, organisaties en/of ondernemingen partner kunnen worden van het
project European Disability Card en zo mensen met een beperking meer kunnen betrekken in
de samenleving. Zij ontvangen hiervoor een label;
Gelet dat de organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten die de kaart accepteren
zelf kiezen welke voordelen ze toekennen;
Gelet dat hen wordt voorgesteld de volgende voordelen te verlenen:
 gratis toegang of toegang tegen een verlaagd tarief voor de persoon met een handicap
en eventueel zijn begeleider (of zijn tolk);
 een gratis audio- of videogids;
 brochures of informatie, aangepast aan specifieke behoeften (bijvoorbeeld in
brailleschrift of eenvoudige taal);
 aangepaste rondleidingen (bijvoorbeeld in gebarentaal);
 korting op rondleidingen;
 toegankelijke en voorbehouden (parkeer)plaatsen;
 een speciale pas in parken voor een vlottere toegang;
 enz…
De gemeenteraad wordt door de N-VA-fractie verzocht om:
1) De European Disability Card te erkennen en zich bij het initiatief aan te sluiten als
partnergemeente.
2) Te onderzoeken welke voordelen de gemeente Wielsbeke als maatwerk kan toekennen
aan houders van de European Disability Card.
3) De kaart actief te promoten bij zowel socio-culturele verenigingen en inwoners via
alle kanalen.Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De voorzitter schorst de zitting om 21u12.

