GEMEENTERAAD DD. 3 JULI 2008
Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester,
Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Daisy Haydon-Lippens (voorzitter
OCMW), schepenen
Jacques Debode, Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout, Hilde DebommarezVermeulen, Isabelle Decrans-Mervillie, Guido Callewaert, 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.
Goedgekeurd met 18 ja-stemmen en 1 neen-stem.

2.

Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Breestraat te
Wielsbeke.
Gelet op het ontwerp van een aanvullend verkeersreglement van de Lokale Politie MIDOW.
Overwegende dat de Breestraat een drukke verbindingsweg is;
Overwegende dat de Breestraat een smalle weg is;
Overwegende dat de huidige snelheidsbeperking 90 km/uur bedragen;
Overwegende dat een snelheidsbeperking tot 70 km/uur zinvol is;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3. Openbare Bibliotheek Wielsbeke: sluiting Uitleenpost Sint-Baafs-Vijve
Naar aanleiding van de resultaten van het werkingsverslag 2007, met name de lage bezoekersen uitleenaantallen in Uitleenpost Sint-Baafs-Vijve werd de rentabiliteit van deze Uitleenpost
opnieuw in vraag gesteld in zitting van het Beheersorgaan van 20 mei 2008.
Uitleenpost Sint-Baafs-Vijve kan niet langer aan de eisen en de verwachtingen van het
doorsnee-publiek voldoen. Ook het functioneel inzetten van het beschikbare personeel komt
aan de orde. Door de sluiting van deze uitleenpost kunnen de beschikbare middelen
(personeel, financieel, tijd, openingsuren) beter ingezet worden voor vernieuwende
initiatieven en de bouw van een nieuwe hoofdbibliotheek.
De WDV-fractie merkt op dat de bibliotheek een fundamenteel recht is voor alle
burgers; daarom stemt de WDV-fractie tegen.
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen, 8 neen-stemmen en 1 onthouding

4. Gaselwest - Algemene vergadering van 27 juni 2008 - Kennisname agendapunten.
Gelet dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20.06.2008,de lijst van
agendapunten voor de Algemene vergadering van 27 juni 2008, heeft goedgekeurd.
Gelet dat de gemeenteraad kennis neemt van deze beslissing en van de lijst van de
agendapunten van de Algemene vergadering van 27 juni 2008, in bijlage gevoegd.
Waarvan kennisname.

5. Rijksweg - fietspaden module 13
Gelet op de goedkeuring 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 houdende goedkeuring van het mobiliteitsconvenant en
bijakte nr. 1;
Gelet op het gemeentelijk mobiliteitsplan, dat op 06 september 2001 conform verklaard werd
door de auditcommissie;
Gelet op het schrijven d.d. 10 april 2008 van de Vlaamse overheid, wegen en verkeer WestVlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge betreffende de aanleg nieuw enkelrichtingsfietspad langs
weerszijden van de N357, Hoogstraat tussen kmp. 12,964 en kmp. 15,508 en tussen kmp.
16,720 en 17,174;
Gelet op de koepelmodule 37010/13/B behorende bij het moederconvenant 37010/0 d.d. 30
november 1999;
Gelet op module nr. 13 betreffende de subsidiëring van nieuwe verbindende fietspaden langs
de gewestwegen;
Overwegende dat de gemeente een startnota moet opmaken die moet voorgelegd worden aan
de auditcommissie;
Overwegende dat de kosten voor de aanleg van fietspaden langs de N357 geraamd worden op
3 098 878,37 euro voor het grondgebied Oostrozebeke en 739 838,77 euro voor het
grondgebied Wielsbeke;
Overwegende dat het Vlaamse overheid een subsidie verleent aan 100%;
Overwegende dat voor de aanleg van fietspaden langs de N357 onteigeningen over de gehele
lengte noodzakelijk zijn;
Overwegende dat het fietspad langs de N357 opgenomen werd in het gemeentelijk
mobiliteitplan als bovenlokale fietsroute;
Gelet op bijgevoegde koepelmodule en module 13 betreffende de subsidiëring van nieuwe
verbindende fietspaden langs de gewestwegen;
Gelet op het gemeendecreet;
BESLUIT:
Artikel. 1: de gemeenteraad keurt de koepelmodule en module 13 betreffende de aanleg van
fietspaden langs de N357 goed.
Artikel. 2.: Kopie van dit besluit wordt verzonden naar de Vlaamse overheid, Agentschap
wegen en verkeer West-Vlaanderen, wegen en verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000
Brugge.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6. Goedkeuren overeenkomst met VMW voor de fietspaden N357.
Op 20 december 2007 heeft de Gemeenteraad de strategische meerjarenplanning 2007-2012
goedgekeurd.
Deze strategische meerjarenplanning 2007-2012 voorziet in actiefiche 1.1.2 (Heraanleg
straten, fiets- en voetpaden) o.m. in de aanleg van fietspaden Rijksweg N357.
Op 21 december 2007 heeft het College van Burgemeester en Schepenen o.m. beslist om
samen te werken met de Gemeente Oostrozebeke voor de aanleg van fietspaden langs de
N357, en hiervoor gezamenlijk een beroep te doen op de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening en Aquafin.
In haar zitting van 22 februari 2008 heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist
om tegelijkertijd met de aanleg van de fietspaden N357 het gescheiden rioleringsstelsel aan te
leggen.
Binnen de samenwerking met de Gemeente Oostrozebeke werd de verdeling van de
studiekosten bepaald op 32% voor Wielsbeke en 68% voor Oostrozebeke.
In het kader van het Rio-takenpakket 2007-2008 heeft de Gemeente Oostrozebeke aan de
VMW de studieopdracht toegewezen tot coördinatie van het project : rioleringswerken en
fietspaden N357.
Thans dient de gemeente Wielsbeke op haar beurt de samenwerking met de VMW te
bestendigen in een afzonderlijke overeenkomst.
De VMW heeft hiertoe een ontwerp van overeenkomst overgemaakt tussen het
Gemeentebestuur Wielsbeke en de VMW met betrekking tot de studieopdracht : project
rioleringswerken en fietspaden in N357 : Ingelmunstersteenweg – Wielsbekestraat –
Rijksweg, 2008.
Dit ontwerp van overeenkomst wordt hierbij voorgelegd ter goedkeuring aan de
Gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7. Voorlopige vaststelling GRUP Kanaalzone West.
Voorliggend ontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan gaat over de aanleg van een
ontsluitingsweg voor de industriezone ten westen van het kanaal Roeselare-Leie. De
ontsluitingsweg moet een rechtstreekse verbinding maken, langs de Fabiolabrug met de N382.
De ontsluitingsweg wordt exclusief voorzien voor de ontsluiting van de bedrijven en de
toegangen naar de Oostrozebeeksestraat worden afgesloten. Het is de bedoeling om het
centrum van Ooigem verkeersluw te maken.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

8. Voorlopige vaststelling GRUP Venster op de Leie.
Voorliggend Ruimtelijk Uitvoeringsplan maakt deel uit van een groter geheel dat later verder
zal worden uitgewerkt. Voorliggend deel gaat over de vroegere Leiemeander en de
aanpalende stroken tussen Leiearm en woningen langs de Ooigemstraat. Deze stroken zijn
mede afgescheiden van het industriegebied door de aanleg van het fietspad en deze stroken
zijn te klein en onvoldoende ontsloten voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Door de
omzetting naar natuurgebied wordt mede de visie uitgewerkt van de opbouw van natuurlijke
corridors en stapstenen die bestaande natuurlijke biologische entiteiten moeten verbinden.
Gelet dat het dossier verdaagd wordt om reden van nieuwe ontwikkelingen;
Gelet op de vraag van de WDV-fractie wanneer dit dossier terug in de gemeenteraad
zal behandeld worden;
Gelet op het antwoord dat het GRUP eerst moet aangepast worden volgens de
nieuwe ontwikkelingen en dan terug naar de plenaire zitting; vermoedelijk zal het
dossier eind dit jaar - begin 2009 terug in de gemeenteraad behandeld worden;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

9. Goedkeuren wegentracé verkaveling Wakkensteenweg.
Verkaveling Lambrecht-Wellens in de Wakkensteenweg.
Het betreft een specifieke verkaveling langs een bijkomende parallelweg aan de
Wakkensteenweg. Het is de bedoeling om ook een specifieke bebouwing te realiseren zodat
een architecturaal geheel wordt gecreëerd. Er worden een aantal typologieën voorgesteld,
variatie op eenzelfde thema en er wordt ook een beperking in materialen en kleuren
voorgesteld.
Het voorliggend dossier betreft het wegentracé, dat voorzien wordt voor eenrichtingsverkeer
wat de verkeersveiligheid ten goede komt.
In het ontwerp wordt ook rekening gehouden met de erfdienstbaarheid naar de bestaande
woningen, door verbreden van het gabariet van de weg.
Er worden een groenzone en parkeerstroken voorzien en de riolering wordt aangelegd voor de
vigerende verordening.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

10. Goedkeuren wegentracé verkaveling Kraaienhof.
Voorliggende verkaveling is het resultaat van de samenvoeging van de diepe achtertuinen van
drie percelen langs de Loverstraat.
De verkaveling is bereikbaar via een bestaande straat met pijpenkop, welke deel uitmaakt van
de woonwijk Het Kraaienhof.
Door het doortrekken van het bestaande wegdek en voetpaden wordt de mogelijkheid
geboden tot verdere ontwikkeling van dit gebiedje.
De verkaveling bestaat uit 4 loten voor het bouwen van een woning met garage en ruimte
voor het bouwen van 5 afzonderlijke garages.
Het wegtracé wordt volledig doorgetrokken volgens het bestaande gabariet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

11. Goedkeuren budgetwijziging nr. 1 - Gewone dienst - Dienstjaar 2008.
De budgetwijziging nr. 1 – gewone dienst – dienstjaar 2008 wordt in bijlage gevoegd.
De WDV-fractie merkt op dat de uitgaven de pan uitspringen en betreurt dit.
Antwoord: De exploitatie heeft grotendeels te maken met de overheveling van
OCMW-personeel naar gemeente.
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

12. Goedkeuren budgetwijziging nr. 2 - Buitengewone dienst - Dienstjaar 2008.
De budgetwijziging nr. 2 – buitengewone dienst – dienstjaar 2008 wordt in bijlage gevoegd.
De WDV-fractie merkt op dat de uitgaven de pan uitspringen en betreurt dit.
Antwoord: De investeringen kennen een lichte daling.
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

13. Goedkeuren rekening 2007.
De gemeenterekening 2007 werd aan de gemeenteraadsleden bezorgd op 18 juni 2008.
De WDV-fractie merkt op dat de investeringen wel negatief zijn doch via overdracht
van voorgaande jaren toch in totaal positief zijn.
Volgens de WDV-fractie is de verdienste van het mooie cijfer dankzij hen.
Antwoord: Gezien een zeer positief resultaat op exploitatie, is de bewering van de
WDV-fractie dat de uitgaven de pan uitspringen, niet correct.
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

14. Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve - rekening 2007 - Kennisname van
de goedkeuring door dhr. Gouverneur.
Gelet op de brief van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling
West-Vlaanderen, Burg 4, Brugge, kenmerk V-2007/59-04/R van 10 juni 2008, betreffende de
goedkeuring door dhr. Gouverneur van de rekening 2007 van de Kerkfabriek ‘Sint-Bavo’
Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve, die ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad.
Waarvan kennisname.

15. Vaststellen van een belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als
leegstaand of onafgewerkt
Woningen die gedurende een lange tijd leeg staan, verwaarloosd of verkrot zijn, zijn niet meer
beschikbaar op de markt, waardoor er een tekort kan ontstaan aan betaalbare en
kwaliteitsvolle woningen .
Het gemeentebestuur streeft ernaar leegstand, verwaarlozing en verkrotting van woningen te
ontraden en deze woningen terug op de woningmarkt te brengen.
Door een heffing wil het gemeentebestuur mee helpen sturen om deze woningen en gebouwen
terug bruikbaar te maken en beschikbaar te maken en de kwaliteit van deze woningen of
gebouwen te verhogen.
Bovendien heeft een langdurige leegstand, verwaarlozing en verkrotting van woningen ook
een negatieve impact op de leefomgeving en de uitstraling ervan.
Het gemeentebestuur wil investeren in de kwaliteit van het openbaar domein en de
leefbaarheid van de buurten.
Het voorliggend ontwerp heffing wil dan ook een ontradend en stimulerend effect hebben en
heeft geenszins de bedoeling heeft om zoveel mogelijk inkomsten te genereren ;
Het College van Burgemeester en Schepenen legt dan ook een ontwerp voor van belasting op
gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt.
Gelet dat de WDV-fractie zich de vraag stelt of er hier al duidelijke afspraken van
gemaakt zijn en wie zal de inventaris opmaken;
Gelet op het antwoord dat het in samenwerking is met de Huisvestingsdienst Regio
Izegem en wat er in het reglement vermeld staat;
Gelet dat de Vlaams Belang-fractie verwijst naar de verkiezingsbelofte van de CD&Vfractie: geen nieuwe belastingen;
Gelet op het antwoord dat het hier niet gaat om een nieuwe belasting, maar deel
uitmaakt van het woonbeleid en sluit aan bij de visie van de Huisvestingsdienst
Regio Izegem;
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

16. Vaststellen van een belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als
verwaarloosd of bouwvallig
Woningen die gedurende een lange tijd leeg staan, verwaarloosd of verkrot zijn, zijn niet meer
beschikbaar op de markt, waardoor er een tekort kan ontstaan aan betaalbare en
kwaliteitsvolle woningen .
Het gemeentebestuur streeft ernaar leegstand, verwaarlozing en verkrotting van woningen te
ontraden en deze woningen terug op de woningmarkt te brengen.
Door een heffing wil het gemeentebestuur mee helpen sturen om deze woningen en gebouwen
terug bruikbaar te maken en beschikbaar te maken en de kwaliteit van deze woningen of
gebouwen te verhogen.
Bovendien heeft een langdurige leegstand, verwaarlozing en verkrotting van woningen ook
een negatieve impact op de leefomgeving en de uitstraling ervan.
Het gemeentebestuur wil investeren in de kwaliteit van het openbaar domein en de
leefbaarheid van de buurten.

Het voorliggend ontwerp heffing wil dan ook een ontradend en stimulerend effect hebben en
heeft geenszins de bedoeling heeft om zoveel mogelijk inkomsten te genereren.
Het College van Burgemeester en Schepenen legt dan ook een ontwerp voor van belasting op
gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als verwaarloosd of bouwvallig.
Gelet dat de WDV-fractie zich de vraag stelt of er hier al duidelijke afspraken van
gemaakt zijn en wie zal de inventaris opmaken;
Gelet op het antwoord dat het in samenwerking is met de Huisvestingsdienst Regio
Izegem en wat er in het reglement vermeld staat;
Gelet dat de Vlaams Belang-fractie verwijst naar de verkiezingsbelofte van de CD&Vfractie: geen nieuwe belastingen;
Gelet op het antwoord dat het hier niet gaat om een nieuwe belasting, maar deel
uitmaakt van het woonbeleid en sluit aan bij de visie van de Huisvestingsdienst
Regio Izegem;
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

17. Vaststellen van een belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als
ongeschikt of onbewoonbaar
Woningen die gedurende een lange tijd leeg staan, verwaarloosd of verkrot zijn, zijn niet meer
beschikbaar op de markt, waardoor er een tekort kan ontstaan aan betaalbare en
kwaliteitsvolle woningen .
Het gemeentebestuur streeft ernaar leegstand, verwaarlozing en verkrotting van woningen te
ontraden en deze woningen terug op de woningmarkt te brengen.
Door een heffing wil het gemeentebestuur mee helpen sturen om deze woningen en gebouwen
terug bruikbaar te maken en beschikbaar te maken en de kwaliteit van deze woningen of
gebouwen te verhogen.
Bovendien heeft een langdurige leegstand, verwaarlozing en verkrotting van woningen ook
een negatieve impact op de leefomgeving en de uitstraling ervan.
Het gemeentebestuur wil investeren in de kwaliteit van het openbaar domein en de
leefbaarheid van de buurten.
Het voorliggend ontwerp heffing wil dan ook een ontradend en stimulerend effect hebben en
heeft geenszins de bedoeling heeft om zoveel mogelijk inkomsten te genereren.
Het College van Burgemeester en Schepenen legt dan ook een ontwerp voor van belasting op
gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar.
Gelet dat de WDV-fractie zich de vraag stelt of er hier al duidelijke afspraken van
gemaakt zijn en wie zal de inventaris opmaken;
Gelet op het antwoord dat het in samenwerking is met de Huisvestingsdienst Regio
Izegem en wat er in het reglement vermeld staat;
Gelet dat de Vlaams Belang-fractie verwijst naar de verkiezingsbelofte van de CD&Vfractie: geen nieuwe belastingen;
Gelet op het antwoord dat het hier niet gaat om een nieuwe belasting, maar deel
uitmaakt van het woonbeleid en sluit aan bij de visie van de Huisvestingsdienst
Regio Izegem;
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

18. Vaststellen van een gemeentelijke belasting op tweede verblijven
Het Gemeentebestuur heeft de intentie tot het vaststellen van een belasting op onder meer
gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt.
Hierbij zou de mogelijkheid kunnen ontstaan dat eigenaars, om een belasting op leegstand te
ontlopen, hun eigendom aangeven als tweede verblijfplaats ;
Door de invoering van een belasting op tweede verblijven kan dit ontwijkgedrag ontmoedigd
worden.
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt hierbij dan ook een ontwerp voor tot het
vaststellen van een gemeentelijke belasting op tweede verblijven.
Gelet dat de WDV-fractie zich de vraag stelt of er hier al duidelijke afspraken van
gemaakt zijn en wie zal de inventaris opmaken;
Gelet op het antwoord dat het in samenwerking is met de Huisvestingsdienst Regio
Izegem en wat er in het reglement vermeld staat;
Gelet dat de Vlaams Belang-fractie verwijst naar de verkiezingsbelofte van de CD&Vfractie: geen nieuwe belastingen;
Gelet op het antwoord dat het hier niet gaat om een nieuwe belasting, maar deel
uitmaakt van het woonbeleid en sluit aan bij de visie van de Huisvestingsdienst
Regio Izegem;
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

19. Vaststellen subsidiereglement warmtepompen, zonneboilers en fotovoltaïsche cellen
Gelet op het niveau energie van deze samenwerkingsovereenkomst;
Gelet op de vraag van de gemeentelijke MINA-raad van 22 april 2008 betreffende een
subsidiereglement voor hernieuwbare energie;
Overwegende dat momenteel het overgrote deel van onze elektriciteit geleverd wordt door de
fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie, aardgas en uranium);
Overwegende dat in het kader van een duurzaam beleid, het gebruik van fossiele brandstoffen
dient beperkt te worden;
Overwegende dat de gemeente streeft naar een milieu- en energiebeleid dat gebaseerd is op de
algemene beginselen van duurzame ontwikkeling en dat een belangrijk element hierin een
vermindering van het gebruik van fossiele en nucleaire grondstoffen is;
Overwegende dat het gebruik van alternatieve, milieuvriendelijke energiebronnen kan
bijdragen tot een duurzaam energiegebruik;
Overwegende dat de aanwending van zonnewarmte en zonne-energie, evenals recuperatie van
warmte uit de omgeving, een valabel, milieuvriendelijk en duurzaam alternatief is voor
fossiele en nucleaire energiebronnen;
Overwegende dat de aanwending van zonnewarmte en zonne-energie evenals recuperatie van
warmte uit de omgeving als duurzame energiebron in Wielsbeke nog geen brede toepassing
vindt, onder meer door gebrek aan massaproductie van de installaties en de hoge kostprijs van
deze installaties;
Overwegende dat deze vicieuze cirkel (hoge kostprijs door een nog kleine omzet) kan
doorbroken worden door financiële stimulansen en een actieve promotie voor de installatie
van zonneboilers, warmtepompen en het gebruik van zonnepanelen;

Overwegende dat er voor dit reglement jaarlijks een budget zal worden voorzien in de
begroting van de gemeente onder artikel 87901/331_01;
Gelet op de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen dd.
13/06/08 tot het vaststellen van dit reglement door de gemeenteraad;
De toelage wordt vastgesteld op:
– thermisch zonne-energiesysteem (zonneboiler): 15 % op de kostprijs (inclusief
plaatsing en BTW) voor de verwarming van sanitair water of van gebouwen, met een
maximum van 600 euro per adres.
– fotovoltaïsch zonne-energiesysteem: 10 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en
BTW) van een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem, met een maximum van 900 euro
per adres.
– warmtepomp: 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een warmtepomp
voor de verwarming van sanitair water of gebouwverwarming met een maximum van
600 euro per adres.
– elke premie kan slechts eenmaal per adres worden toegepast. Een combinatie van
premies voor verschillende technieken is toegestaan.
Er wordt voor dit jaar € 10.000 vastgesteld in de begroting van de gemeente voor de
uitvoering van dit subsidiereglement.
Gelet dat de WDV-fractie vraagt of de subsidie niet wat laat komt ten opzichte van
andere gemeenten en vraagt om deze subsidie te laten gelden met terugwerkende
kracht van 1 januari 2007;
Gelet op het antwoord dat de subsidie ingaat met terugwerkende kracht vanaf 1
januari 2008;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

20. Vaststellen reglement inzake sociale correcties op het retributiereglement op de verkoop
van huisvuilzakken.
Gelet op de artikels 112, 114, 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet, zoals gecodificeerd
bij koninklijk besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 26 mei
1989;
Gelet op de artikels 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op de artikels 28 en 29 van het Decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het
Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, gewijzigd bij decreten van 4
mei 1999, 21 december 1994, 22 december 1995, 27 mei 1997, 17 maart 1998, 13 april 1999,
18 mei 1999, 17 juli 2000 en 15 juli 2002;
Gelet op de artikels 2, 3 en 4 van de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid
van bestuur in de provincies en gemeenten;
Overwegende dat het aanbeveling verdient om aan de jonge gezinnen en aan onthaalmoeders
een aantal huisvuilzakken voor restafval gratis ter beschikking te stellen;

Overwegende dat het aan te bevelen is om sociale correcties in te voeren voor personen met
incontinentieproblemen gezien zij wegens deze medische problemen meer afval produceren;
Overwegende dat het niet billijk is voor deze groepen van mensen een sociale correctie door
te voeren;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 16 mei 2008
betreffende het vragen naar advies aan de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK);
Gelet op het unaniem gunstig advies verleende door het LOK dd. 11/06/2008 mits volgende
bemerking(en):
Artikel 1, punt 2 adviseert men als volgt te wijzigen:
 Artikel 1, punt 2 adviseert men als volgt te wijzigen: 1 rol per 7 voltijdse kinderen,
per jaar voor kinderopvanginitiatieven, op voorwaarde dat een bewijs van
erkenning en/of toezicht door een bevoegde instantie wordt voorgelegd;
Overwegende dat voor de duidelijkheid beter het volgende wordt gesteld:
 1 rol per schijf van 1-7 voltijdse kinderen jonger dan 3 jaar, per jaar voor
kinderopvanginitiatieven, op voorwaarde dat een bewijs van erkenning en/of
toezicht door een bevoegde instantie wordt voorgelegd;
Gelet op de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen dd.
20/06/2008 tot vaststellen van dit reglement door de gemeenteraad;
Met ingang van 01/01/2008 zullen jaarlijks volgend aantal huisvuilzakken voor restafval van
60 liter gratis ter beschikking worden gesteld:
 1 rol bij de geboorteaangifte, dit dient samen met de geboortepremie aangevraagd
te worden;
 1 rol per schijf van 1-7 voltijdse kinderen jonger dan 3 jaar, per jaar voor
kinderopvanginitiatieven, op voorwaarde dat een bewijs van erkenning en/of
toezicht door een bevoegde instantie wordt voorgelegd;
Met ingang van 01/07/2008 zullen jaarlijks volgend aantal huisvuilzakken voor restafval van
60 liter gratis ter beschikking worden gesteld:
 1 rol per semester voor diegenen waarvan de incontinentie geattesteerd wordt door
de geneesheer of de mutualiteit;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

21. FIGGA: Kapitaalverhoging PUBLI-T - Bekrachtiging van het besluit van het college
van burgemeester en schepenen.
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de zuivere Financieringsintercommunale
voor de Gemeenten van Gaselwest (FIGGA);
Overwegende dat de statuten van FIGGA in artikel 3 bepalen dat de deelnemers de
mogelijkheid hebben om FIGGA op te dragen voor hun rekening aandelen te verwerven in het
maatschappelijk kapitaal van openbare en privé-maatschappijen;
Overwegende dat de gemeente via FIGGA heeft deelgenomen aan de oprichting van Publi-T;
Gelet op de brief van FIGGA d.d. 15 april 2008 betreffende de toelichting over de
mogelijkheid tot deelname aan de kapitaalverhoging Publi-T;

Overwegende dat de deelname aan de kapitaalverhoging Publi-T via FIGGA geen
rechtstreekse invloed zal hebben op de gemeentebegroting en dat er daarom geen bijkomende
kredieten moeten voorzien worden, aangezien FIGGA met beschikbare middelen instaat voor
de financiering ervan;
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2008;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

