
 

GEMEENTERAAD DD. 3 DECEMBER 2008 
 

Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, 

Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), 

schepenen 

Jacques Debode, Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout, Hilde Debommarez-

Vermeulen, Isabelle Decrans-Mervillie, , Filip Dinneweth, Gaby Benoit, Carlos Verbrugghe 

(voorzitter raad), Geert Devrieze, Sandra Devos-Vanwonterghem, Andre Naessens, Kathleen 

Devliegere-Dewever, Cecile Vanhoutte, gemeenteraadsleden 

en Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2008 betreffende de 
openbare zitting worden goedgekeurd met 10 ja-stemmen, 8 onthoudingen en 1 
neen-stem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mobiliteitsconvenant: Breestraat - Ridder de Ghellinckstraat: herinrichting van 

bestaande ontsluitingsinfrastructuur van de rand van de regionale bedrijvenzone Bospan 

naar N382. 

Gelet op de goedkeuring d.d. 02 april 1996 door de Vlaamse regering van het ontwerp 

mobiliteitsconvenant en de goedkeuring door de Vlaamse regering van de aanpassing ervan 

d.d. 24 juli 1997; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 23 december 2002 betreffende 

mobiliteitsconvenant: goedkeuren koepelmodule 37017/14/B met module 14 betreffende de 

herinrichting van bestaande ontsluitingsinfrastructuur van de rand van regionale 

bedrijvenzones 

Gelet op het schrijven d.d. 12 november 2008 van de Vlaamse overheid, wegen en verkeer 

West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge betreffende herinrichting van de Breestraat- Ridder 

de Ghellinckstraat; 

Gelet op de koepelmodule 37017/14/b behorende bij het moederconvenant 37017/0 d.d. 02 

juli 1997; 

Gelet op module nr. 14 betreffende de herinrichting van bestaande ontsluitingsinfrastructuur 

met betrekking tot de Breestraat – Ridder de Ghellinckstraat: herinrichting van bestaande 

ontsluitingsinfrastructuur van de rand van regionale bedrijvenzone Bospan naar de gewestweg 

N382; 

Overwegende dat de gemeente een projectnota moet opmaken die moet voorgelegd worden 

aan de auditcommissie; 

Gelet dat de startnota werd voorgelegd aan de auditcommissie op 7 juli 2008 en conform 

werd verklaard; 

Gelet dat de projectnota aan de gemeentelijke begeleidingscommissie zal voorgelegd worden 

op 12 januari 2008; 

Overwegende dat de kosten voor de herinrichting van de Breestraat – Ridder de 

Ghellinckstraat geraamd worden op 2.000.000,00; 

Overwegende dat er 1.300.000,00 euro gesubsidieerd wordt door VMM; 

Gelet op de brief van Agentschap wegen en verkeer, West Vlaanderen van 12 november 2008 

ter goedkeuring en ondertekening van de koepelmodule  37017/14/B met module 14; 



Gelet op bijgevoegde koepelmodule en module 14 betreffende de herinrichting van bestaande 

ontsluitingsinfrastructuur met betrekking tot de Breestraat – Ridder de Ghellinckstraat: 

herinrichting van bestaande ontsluitingsinfrastructuur van de rand van regionale 

bedrijvenzone Bospan naar de gewestweg N382; 

Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2008 - Goedkeuren 

agendapunten. 

De opsomming van de te behandelen agendapunten is in bijlage gevoegd. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger 

opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2008 - Aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger : Buyse Rik 

- plaatsvervanger : Callewaert Guido 

Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen. 
De WDV-fractie onthoudt zich om reden dat de WDV-fractie problemen heeft met de 
plaatsvervanger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gaselwest - Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2008 - Goedkeuren 

agenda. 

De opsomming van de te behandelen agendapunten is in bijlage gevoegd. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger 

opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 



6. IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2008 - Goedkeuren 

agenda. 

Een opsomming van de te behandelen agendapunten is in bijlage gevoegd. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te geven en de aan te duiden 

vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Het restafvalcijfer voor Wielsbeke voor 2007 is 164 kg/inwoner/jaar. 
De WDV-fractie vraagt wat het bestuur zal doen om de norm van 150 kg terug te 
behalen? 
De WDV-fractie merkt op dat aan een 10% daling zal moeten gewerkt worden. 
Antwoord: In 2007 was er een eenmalig groot huisvuilophaling; dit zal niet meer 
gebeuren in 2008. Er kan gebruik gemaakt worden van een systeem op afroep. In 
2008 was er de kippenactie. 
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2008 - Aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

Voor de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld :  

- vertegenwoordiger : Devos Sandra 

- plaatsvervanger : Verbrugghe Carlos 

Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Overschrijding van kredieten - Kennisname van de beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen. 

Op een aantal artikelen van het budget 2008 werden de beschikbare kredieten overschreden 

zodat geen uitgaven op deze artikelen meer kunnen verricht worden. 

Dergelijke immobiliteit binnen de gemeente brengt evenwel de dagelijkse werking van de 

gemeente in gevaar. 

Teneinde een onherstelbare schade voor de gemeente te voorkomen, diende het College van 

Burgemeester en Schepenen voor een aantal uitgaven toepassing te maken van artikel 157 van 

het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 luidens hetwelk het college van burgemeester en 

schepenen een bepaalde uitgave kan voorzien in afwachting van een spoedige 

budgetwijziging. 

De bewuste uitgaven werden inmiddels ingeschreven in de budgetwijziging die eveneens aan 

deze Gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Het College van Burgemeester en Schepenen dient evenwel de gemeenteraad en de externe 

auditcommissie van deze uitgaven op de hoogte te stellen. 

De WDV-fractie merkt op dat het budget 2008 slecht opgesteld was en stelt zich de 
vraag hoe het komt dat er na 6 maanden al overschrijding is van kredieten. 
Antwoord: Overschrijdingen gebeurden in vorige legislaturen ook; doch nu met het 
gemeentedecreet, moet de gemeenteraad hiervan in kennis gesteld worden. 



Met het nieuwe gemeentedecreet is het tevens zo dat vóór iedere collegebeslissing, 
volgens de voorwaarden die de gemeenteraad unaniem bepaald heeft, dat er een 
visum door de financieel beheerder dient opgesteld te worden. 
Ten gevolge van een ongeval van onze financieel beheerder, is het signaal te laat 
gekomen. 
Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kennisname van de budgetwijziging 2008 van de Kerkfabriek Sint-Laurentius 

Wielsbeke. 

De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke heeft voor het dienstjaar 2008 een 

budgetwijziging opgemaakt en goedgekeurd in zitting van 19 augustus 2008. 

De gemeenteraad wordt dit voor kennisgeving meegedeeld. 

Er ontbreekt een positief advies van het Bisdom Brugge. 

De gemeenteraad moet dit budget enkel ter kennisname behandelen aangezien dat de 

gemeentelijke bijdrage binnen de marges van het meerjarenplan blijft. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Gemeente: Budgetwijziging 2008 - nr. 3. 

De budgetwijziging nr. 3 – gewone dienst – dienstjaar 2008 wordt in bijlage gevoegd. 

De WDV-fractie bemerkt dat de prestaties voor derden met meer dan 250 000,00 
EUR stijgen, ondanks er extra personeel aangeworven is. 
Antwoord: De grootste stijging heeft te maken met de invoering van de 
rechtspositieregeling, die CC Consult voor ons heeft voorbereid. Dit kon niet met het 
bestaande personeel. 
Tevens waren er in 2008, 3 indexsprongen waarvan 2 begroot en zijn de 
energiekosten, na prijsvraag via Eandis, fors gestegen en er waren lagere inkomsten 
door de slechte zomer (zwembad). 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 onthoudingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Gemeente: budgetwijziging 2008 nr. 4. 

De budgetwijziging nr. 4 – buitengewone dienst – dienstjaar 2008 wordt in bijlage gevoegd. 

De WDV-fractie vraagt waar de 3,5 miljoen EUR naar toe is? 
Antwoord: Dat zijn voorzieningen/middelen die voorzien waren, maar niet 
aangewend werden. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen. 
 



12. IMOG: Waarborg voor lening ter financiering buitengewone uitgaven 2008. 

Aangezien de intercommunale Imog bij beraadslaging dd. 30 oktober 2008 besloten heeft bij 

Dexia leningen aan te gaan voor een totaal bedrag van 4.660.950,00 EURO bestemd voor de 

financiering van buitengewone uitgaven 2008 terug te betalen in 20 en 8 jaar. 

Aangezien deze lening dient gewaarborgd te worden door de aangesloten besturen, dient dit 

dossier voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. 

Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. OCMW: Kennisname budget 2009. 

Het budget 2009 is ter inzage in het dossier. 

De navolgende documenten zijn in bijlage gevoegd : 

� geconsolideerd exploitatiebudget 

� geconsolideerd investeringsbudget 

� gemeentelijke bijdrage. 

De totale gemeentelijke bijdrage is vastgesteld op 1 365 716,00 EUR. 

De WDV-fractie merkt op dat de gemeentelijke bijdrage gestegen is met 5%. 
Antwoord: De gemeentelijke bijdrage voor het budget 2009 (1 365 716,00 EUR) is 
lager dan de gemeentelijke bijdrage die in het oorspronkelijk budget 2008  
(1 393 292,00 EUR) was ingeschreven en valt binnen het goedgekeurd 
meerjarenplan. 
De stijging van de investeringen zijn onder meer te wijten aan de uitbouw van het 
rusthuis, die noodzakelijk was (wachtlijst van 49 personen) en de woning in de 
Stationstraat te Wielsbeke. 
Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

14. OCMW: Kennisname interne kredietaanpassing exploitatiebudget 2008. 

Gelet op de vaststelling van de interne kredietaanpassing exploitatiebudget 2008 door het 

OCMW Wielsbeke, in raadzitting van 28.10.2008; 

Gelet dat het totale exploitatieresultaat van het boekjaar 2008 ongewijzigd blijft, evenals de 

gemeentelijke bijdrage; 

Gelet dat deze kredietaanpassingen het praktische werken in de financiële dienst bevordert en 

de betaling van uitgaven nog in 2008 mogelijk maakt; 

Gelet op het gunstig advies van de budgetcommissie dd. 24.10.2008; 

Gelet dat een exemplaar van de interne kredietaanpassing en een afschrift van het OCMW-

raadsbesluit in het dossier zijn gevoegd; 

De interne kredietaanpassing is ter inzage in het dossier. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 



 

 

15. OCMW: Kennisname budgetwijziging 2008: investeringen. 

Gelet op de vaststelling van budgetwijziging investeringen 2008 door het OCMW Wielsbeke, 

in raadzitting van 28.10.2008; 

Gelet dat blijktuit het investeringsbudget : een verhoging met 31.482,00 euro in uitgaven en 

een verhoging met 20.000,00 euro inkomsten uit schenkingen en een verhoging met 

11.482,00 euro van leningen;  

Gelet op het gunstig advies van de budgetcommissie dd. 24.10.2008; 

Gelet dat een exemplaar van de budgetwijziging en een afschrift van het OCMW-raadsbesluit 

in het dossier zijn gevoegd; 

De budgetwijziging is ter inzage in het dossier. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

16. Psilon - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen  - Buitengewone algemene 

vergadering van 9 december 2008 - Goedkeuren agenda. 

De opsomming van de te behandelen agendapunten is in bijlage gevoegd. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger 

opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

De WDV-fractie vraagt hoe ver het staat met de bouw van het crematorium te 
Kortrijk. 
Antwoord: Het doel is om in 2009 te kunnen starten, doch zowel milieu en 
bouwvergunning zitten bij de Raad van State. 
De vraag van het aantal crematies blijft stijgen. 
De WDV-fractie vraagt wat er met het geld gebeurt dat reeds gestort is? 
Antwoord: Het geld wordt goed belegd; de oorspronkelijke € 5,00 per inwoner is voor 
de totaliteit, er komt niets bij. 
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

17. Psilon - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen  - Buitengewone algemene 

vergadering van 9 december 2008 - Aanduiden vertegenwoordiger. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger voor hogergenoemde buitengewone algemene 

vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: Benoit Gaby 

Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 



18. Marokko reis. 

In toepassing van art. 22 van het gemeentedecreet en ingevolge het verzoek van dhr. Filip 

Dinneweth, gemeenteraadslid, namens de Vlaams Belang-fractie, wordt bovengenoemd punt 

aan de dagorde van de gemeenteraad toegevoegd. 

 

Antwoord aan Vlaams Belang in verband met de Marokko-reis: 
 
Algemeen: 
 
De reis, van 02 november tot 08 november 2008, is gebeurd op uitnodiging van de 
Marokkaanse autoriteiten.  De bedoeling van de Wielsbeekse delegatie, binnen de 
grote delegatie, was om ter plaatse na te gaan hoe de regio en zijn inwoners werken, 
denken.  Wat is de economische situatie, is er mogelijkheid om aan toerisme te 
doen, wat is het culturele leven… Een oordeel over een regio is pas mogelijk na een 
bezoek ter plaatse.   
 
Zaken die vernomen worden via ‘indirecte’ kanalen zijn niet altijd correct en objectief.  
Schepen Magda Deprez en ikzelf hebben een idee (zie antwoorden aan de fractie 
van het Vlaams Belang) hoe het er in de regio van Dakhla aan toe gaat.  We hebben 
zeker een aantal bijkomende vragen over eventuele samenwerking, over een 
eventueel partnerschip op ‘regionaal’ vlak.  Door dit bezoek zijn onze startindrukken 
heel wat genuanceerder geworden. 
 
Voor alle duidelijkheid als er al een samenwerkingsverband komt, wenst Wielsbeke 
dit te doen binnen een regionaal (provinciaal) project.  Een gesprek, laat staan een 
beslissing, is er hieromtrent zeker niet genomen.  Trouwens enige beslissing ter zake 
zal steeds aan de gemeenteraad worden voorgelegd.   
 
Voor ons beiden was het duidelijk een ‘studie’reis, in de ruime betekenis van het 
woord.  Mensen leren kennen met hun goeie kanten en hun mindere kanten.  Het 
was ook de bedoeling om onze ‘wereldse’ kennis uit te breiden.  De wereld is 
uiteindelijk Wielsbeke niet alleen.  De goeie dingen van de wereld dienen we met 
elkaar uit te wisselen  
 
Antwoorden op de vragen van de fractie van het Vlaams Belang: 
 
1. Weet het gemeentebestuur dat de streek bezet gebied is? 
Uiteraard weet het gemeentebestuur dat de ‘Saharastreek’, rond de Marokkaanse 
stad Dakhla,  een moeilijk gebied is.  Wat de problematiek juist inhoudt, daarover 
neemt het Wielsbeeks Bestuur geen standpunt in.  Momenteel zouden er door de 
Marokkaanse overheid onderhandelingen gevoerd worden om de problemen aldaar 
op te lossen.  Hoe de standpunten worden weergegeven is afhankelijk van de bron 
die het nieuws verspreidt.  In ieder verhaal over betwistingen van grondgebieden  zijn 
er steeds minstens 2 partijen, die op hun beurt ook hun eigen zaak verdedigen.  Wij 
bekijken dit neutraal en hopen dat de internationale gemeenschap een goede 
beslissing neemt om de problemen in dit gebied op te lossen. 
 
2. Wat zijn de bedoelingen om daar concreet te realiseren? 
Momenteel zijn er hoegenaamd geen bedoelingen.  Er zijn geen afspraken, welke 
dan ook gemaakt. 
 
3. Wat is het kostenplaatje voor onze gemeente? 
Voor onze gemeente kost de reis naar Dakhla 443 euro (= het vliegtuigticket van de 
gemeentesecretaris).  De gemeentesecretaris heeft niet moeten betalen omdat hij 
enkele opdrachten (zoals verslaggeving) had meegekregen om tijdens de reis uit te 
voeren.  Schepen Magda Deprez en ikzelf hebben alle kosten verbonden aan de reis 



ZELF betaald VOOR de reis is doorgegaan en VOOR er enige vraag vanuit de 
Vlaams Belangfractie is gesteld. 
 
4. Waarom niet eerst de plaatselijke bevolking helpen? 
Deze vraag is aan desinformatie doen.  Wij helpen voluit onze plaatselijke bevolking 
en is onze eerste taak.  Ik stel vast dat de Vlaams Belangfractie geen weet heeft van 
alle tegemoetkomingen die ofwel via de gemeente of via het OCMW gebeuren. Het 
Vlaams Belang is blijkbaar de nieuwe tegemoetkomingen, zoals het optrekken van 
de premie voor mantelzorger tot 50 euro per maand, het geven van gratis 
huisvuilzakken aan incontinente personen,    vergeten.  Dat de overige 
tegemoetkomingen zoals maaltijdbezorging, premies voor mindervaliden, 
voedselbank voor kansarmen, budgetbegeleiding, juridische begeleiding (en ik 
vergeet er heel zeker nog) nog steeds gebeuren, daar rept de fractie met geen woord 
over. Jammer. 
 
5.Zijn er nog reizen of bezoeken gepland in beide richtingen? 
Momenteel is er nog geen concrete afspraak gemaakt.  Indien er een tegenbezoek 
komt, zal dit naar de regio (provincie) zijn en zeker niet enkel naar de gemeente 
Wielsbeke.   
 
Ik hoop dat de heer Dinneweth van het Vlaams Belang zelf eens ter plaatse gaat om 
zich van de toestand te vergewissen, want informatie via via vernemen, kan nooit 
een objectief, juist beeld geven van één of andere regio. 
 
Filiep De Vos 
Burgemeester Wielsbeke 
 
Magda Deprez 
Schepen Toerisme 
 


