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OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Kennisname jaarrapport intern controlesysteem  - juli 2012. 

 

In toepassing van artikel 101 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle 

latere wijzigingen, moet de gemeentesecretaris jaarlijks rapporteren aan de gemeenteraad over 

de organisatie en de werking van het interne controlesysteem. 

Teneinde aan deze decretale verplichting te voldoen wordt thans het jaarrapport intern 

controlesysteem – Gemeente Wielsbeke – juli 2012 voorgelegd aan de gemeenteraad ter 

kennisname. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Goedkeuren gewijzigd Algemeen Politiereglement : algemeen en zonaal gedeelte. 

 

De Gemeenteraad keurde in haar zitting van 27 oktober 2010 het Algemeen Politiereglement 

goed. 

Dit Algemeen Politiereglement werd van kracht op 1 november 2010 en is uniform voor wat 

betreft het algemeen gedeelte t.a.v. het gerechtelijk arrondissement Kortrijk evenals voor het 

zonaal gedeelte t.a.v. de politiezone MIDOW. 

Naar aanleiding van een aantal wijzigingen in hogere wetgeving startte de politiezone 

MIDOW in samenwerking met de 5 MIDOW-gemeenten een evaluatie van dit Algemeen 

Politiereglement.  Hieruit vloeit een ontwerp van gewijzigd Algemeen Politiereglement voort 

(algemeen en zonaal gedeelte) dat aan het dossier werd toegevoegd ter inzage. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit gewijzigd Algemeen Politiereglement (algemeen en 

zonaal gedeelte) goed te keuren met onmiddellijke inwerkingtreding. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 



 

4. Samenwerkingsovereenkomst met Stad Roeselare inzake de sanctieprocedure bij 

gemeentelijke administratieve sancties - aanpassing. 

 

In het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties sloten de gemeenten van de 

Politiezone MIDOW een samenwerkingsovereenkomst af met de stad Roeselare voor het luik 

sanctionering (efficiëntie en schaalvergroting). 

Deze samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Roeselare en de gemeente Wielsbeke werd 

goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting van 23 februari 2011. 

Tijdens diverse overlegmomenten tussen gemeenten en politiezone, o.m. over de concrete 

toepassing van de sanctioneringsprocedure, bleek er enige onduidelijkheid te bestaan omtrent 

de kosten die per dossier aangerekend worden. 

Deze problematiek werd aangekaart bij de sanctioneringsambtenaar van de Stad Roeselare 

dewelke n.a.v. een vergadering op 4 april 2012 beloofde op korte termijn een voorstel te doen 

tot nieuwe en uniforme tarifering per dossier ongeacht de werklast en de portkosten 

verbonden aan dit dossier. 

Het College van burgemeester en schepenen van stad Roeselare besliste in haar zitting van 14 

mei 2012 om de financiering van de samenwerking inzake gemeentelijke administratieve 

sancties te wijzigen als volgt :  

In 2011 werd gewerkt met een vaste dossierkost van €30, vermeerderd met de 

portkosten. 

Vanaf 2012 wordt gewerkt met een vaste dossierkost van €40 per ingeleid dossier 

waarbij een beslissing van de sanctionerend ambtenaar tot sanctionering of 

seponering wordt genomen. 

De gewijzigde samenwerkingsovereenkomst tussen stad Roeselare met de gemeente 

Wielsbeke (namelijk artikel 6 ; aanpassing van het bedrag van de financiering) inzake de 

sanctieprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties (toegevoegd ter inzage aan het 

dossier) wordt thans ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vaststellen lokaal toewijzingsreglement voor ouderen voor toewijzing van sociale 

huurwoningen. 
 

Het sociaal huurbesluit voorziet de mogelijkheid om een lokaal toewijzingsreglement in te 

voeren om als gemeente bepaalde accenten te leggen in het toewijzingsbeleid (i.v.m. lokale 

binding, doelgroepenbeleid en/of leefbaarheid).  

Het probleem kan zich o.m. voor bepaalde seniorenwoningen stellen. De sociale 

huisvestingsmaatschappijen Mijn Huis en Helpt Elkander hebben elk een aantal 

seniorenwoningen die verder op die manier zouden moeten kunnen verhuurd worden.  

Voorts zullen gemeente en OCMW Wielsbeke respectievelijk 12 en 5 sociale huurwoningen 

of appartementen bouwen (in de G. Gezellestraat en in de Molenstraat), waarvan een aantal 

functioneel zullen aangepast zijn voor ouderen, en dus bij voorkeur aan die doelgroep moeten 

kunnen toegewezen worden. Op die manier willen gemeente en OCMW passende en tijdige 

maatregelen nemen tegen de toenemende vergrijzing. 

 

Om die toewijzing met voorrang voor ouderen mogelijk te maken dient een lokaal 

toewijzingsreglement opgesteld te worden. Minister Van Den Bossche heeft op 17/02/2011 

een omzendbrief rondgestuurd waarin die mogelijkheid via een vereenvoudigde procedure 

voorzien wordt.  



 

De Minister beslist over goedkeuring van dit voorstel op vraag van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad wordt verzocht om dit vast te stellen. 

 
Het onafhankelijk lid vraagt of de gemeente nu voor alle woningen kan beslissen aan 
wie de woningen worden verhuurd. 
Antwoord: Neen. Dit is afhankelijk van wie de verhuurder is, zijnde de sociale 
huisvestingsmaatschappijen Helpt Elkander of Mijn Huis, het OCMW of de 
gemeente. Het is de verhuurder die beslist. De verhuurder dient wel rekening te 
houden met dit reglement die in eerste instantie voorrang heeft aan de 
Wielsbekenaren +65 en die de afgelopen 3 jaar in Wielsbeke wonen. 
Goedgekeurd met: 
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 8 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aanvaarding Bijzonder Nood- en Interventieplan voor Belgisch Kampioenschap 

Wielrennen op 19 augustus 2012. 

 

Ingevolge de wetgeving (K.B. van 16 februari 2006 en MOB van 26 oktober 2006 en 

wijzigingen) op de nood- en interventieplanning en gelet op de noodzakelijkheid om ter 

gelegenheid van grote evenementen een Bijzonder Nood- en interventieplan op te maken 

werd een Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt voor het Belgisch Kampioenschap 

Wielrennen voor Elite zonder contract en Beloften die doorgaat op 19 augustus 2012. 

Gelet op de veiligheid en hulpverlening door de diverse hulpdiensten aan deelnemers en 

toeschouwers, wordt de gemeenteraad verzocht dit plan te aanvaarden, waarna het ter 

goedkeuring zal overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aanvaarding Bijzonder Nood- en Interventieplan voor Wielsbeekse Feesten van 31 

augustus 2012 tot 2 september 2012. 

 

Ingevolge de wetgeving (K.B. van 16 februari 2006 en MOB van 26 oktober 2006 en 

wijzigingen) op de nood- en interventieplanning en gelet op de noodzakelijkheid om ter 

gelegenheid van grote evenementen een Bijzonder Nood- en interventieplan op te maken 

werd een Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt voor de Wielsbeekse Feesten die 

doorgaan vanaf 31 augustus tot 2 september 2012. 

Gelet op de veiligheid en hulpverlening door de diverse hulpdiensten aan deelnemers en 

toeschouwers, wordt de gemeenteraad verzocht dit plan te aanvaarden, waarna het ter 

goedkeuring zal overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 



 

8. Aanvaarding Bijzonder Nood- en Interventieplan voor oktoberfeesten/hondenzwemming 

op 13 en 14 oktober 2012. 

 

Ingevolge de wetgeving (K.B. van 16 februari 2006 en MOB van 26 oktober 2006 en 

wijzigingen) op de nood- en interventieplanning en gelet op de noodzakelijkheid om ter 

gelegenheid van grote evenementen een Bijzonder Nood- en interventieplan op te maken 

werd een Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt voor de 

oktoberfeesten/hondenzwemming die doorgaan op vanaf 13 tot 14 oktober 2012. 

Gelet op de veiligheid en hulpverlening door de diverse hulpdiensten aan deelnemers en 

toeschouwers, wordt de gemeenteraad verzocht dit plan te aanvaarden, waarna het ter 

goedkeuring zal overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. Straatnaam voor nieuw te realiseren huisvestingsproject in de Guido Gezellestraat te 

Ooigem - definitieve vaststelling. 

 

De Gemeenteraad heeft in haar zitting van 25 april 2012 een principiële beslissing genomen 

omtrent de straatnaam ‘Schrijverkeshoek’ voor de nieuwe wegenis  te realiseren ter hoogte 

van het sociaal huisvestingsproject in de Guido Gezellestraat te Ooigem. 

Het openbaar onderzoek liep van 7 mei 2012 t.e.m. 8 juni 2012 om 11.00 uur. 

Tijdens dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren/voorstellen ingediend. 

De voorzitter van de Cultuurraad liet mondeling weten dat er geen opmerkingen zijn vanuit de 

Cultuurraad aangezien hun oorspronkelijk advies van 14 februari 2012 gevolgd werd. 

Er wordt dan ook voorgesteld om de naam ‘Schrijverkeshoek’ te weerhouden voor de nieuwe 

wegenis te realiseren ter hoogte van het sociaal huisvestingsproject in de Guido Gezellestraat 

te Ooigem en over te gaan tot de definitieve vaststelling ervan. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Definitieve vaststelling herziening GRS. 

 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ligt voor ter definitieve vaststelling. 

De GECORO heeft in zitting van 20 juni 2012 de adviezen en bezwaren onderzocht en 

behandeld en het voorliggend document voorwaardelijk goedgekeurd.   

Het advies van de GECORO wordt geformuleerd in het verslag in bijlage.  De GECORO 

neemt tevens de adviezen van de hogere overheden en de buurprovincie en buurgemeenten 

mee op in haar verslag in bijlage. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen. 

De WDV heeft een probleem met de visie van het college ivm de postzegels.  
Antwoord: Het GRS is niet beperkt tot de postzegels. De herziening van het GRS is 
gestart o.m. voor: 



 
1. Het dossier Lobeek (kantoren-en dienstenzone), die nu al jaren braak liggen. 
2. De beslissing om sportterreinen naar het Kraaienhof te brengen. 
3. De problematiek ivm zaal Den Aert: uitbreiding noodzakelijk,.... 
Eerst het GRS herzien en dan kan het GRUP opgemaakt worden. 
Het idee van de postzegels is meegegeven van de hogere overheid met de vraag om 
te zoeken naar een betere ruimtelijke planning van die versnipperde postzegels. 
De gecoro heeft heel constructief meegewerkt aan deze herziening. Na 5 uur 
dezelfde paden te bewandelen als het College van burgemeester en schepenen de 
afgelopen 5 jaar, kwam de gecoro met hetzelfde resultaat van locatie in de Grote 
Molstenstraat. Het GRS is een visie voor de ganse gemeente. De suggestie van de 
gecoro om eerst een financieel plan op te maken, werd meegenomen en eenmaal dit 
financieel akkoord met één of meerdere betrokken postzegels er is, dan pas kan er 
een GRUP opgemaakt worden. 
 
WDV vraagt gezien de bezwaren van mensen in de Verbindingsstraat om toch te 
kiezen voor een andere locatie dan de Grote Molstenstraat, en vraagt tevens om dit 
punt te verdagen tot wanneer er duidelijkheid is ivm een financieel akkoord.  
Antwoord: Bij het ontwerp GRUP Ooigem Zuid, dat reeds door de gecoro is 
besproken, waar er zelfs een onteigeningsplan voorzien is, is er ook geen enkel cijfer 
voorzien. Gezien de vele dossiers die al jaren hebben blijven liggen, wordt 
voorgesteld om niet te verdagen. 
 
Het onafhankelijk lid merkt op dat het GRS er is voor de ganse gemeente en meldt 
dat de helft van de mensen niet tevreden zijn. 
Antwoord: 50 bezwaren op 9100 inwoners is niet de helft! 
 
WDV vraagt wat meer toelichting ivm de procedurefout. Volgens GR vermoedelijke 
procedurefout en volgens verslag gecoro: procedurefout.  
Antwoord: de procedurefout was dat het verslag van de gecoro (2011) niet voldeed 
aan de eisen. 
 
WDV vraagt waarom er geen financieel akkoord mogelijk is voor het bouwbedrijf in 
de Bavikhoofsestraat?  
Antwoord: In het voorstel van de herziening GRS die voorlopig in de gemeenteraad 
werd vastgesteld, staat er in dat op lange termijn een nabestemming agrarisch dient 
minstens overwogen te worden bij stopzetting van de huidige activiteit. 
 
WDV stemt tegen omdat het advies van de gecoro niet volledig gevolgd wordt en 
omdat het financieel plaatje (o.m. centrum van Wielsbeke verplaatsen) niet 
realistisch is. 
 
Goedgekeurd met: 
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 8 neen-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 neen-stem. 
 
De voorzitter schorst de zitting na een korte onderbreking vanwege het publiek. 
De voorzitter opent terug de zitting. 
 

 

 

 

 

 

 

 



11. Advies bij het openbaar onderzoek RUP SEV Wonen aan de Leie. 

 

Het RUP voorziet in de ordening van het gebied langs de Leie te St. Eloois-Vijve aan 

weerszijden van de brug tussen Wielsbeke en Waregem.   

Als aanpalende gemeente heeft de gemeenteraad de kans om een advies te geven over deze 

ordening. 

Wat vooral voor de gemeente Wielsbeke van belang is, is de zone vlak aan de Leie: Deze 

wordt uitgewerkt als openbaar groen. 

Stad Waregem houdt op pag. 32 m.b.t. de ontsluiting nog steeds de tonnagebeperking aan 

voor het zwaar vervoer in het centrum, maar geeft geen alternatief voor het verkeer dat van 

SBV naar de N43 moet om de N382 te bereiken.  Op deze wijze stuurt Waregem het verkeer 

door het centrum van zowel SBV als Wielsbeke, moeten er grote omwegen gemaakt worden 

en wordt het milieu extra belast. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om via de afrit aan de barrage het zwaar verkeer om te 

leiden naar het jaagpad en de Emiel Clausstraat te sturen, naar de N43;  dit heeft eveneens het 

voordeel dat ook het personenvervoer uit de richting SBV komt en dat richting Zulte of naar 

het handelslint tussen Posterie en Terrasdecor wil  en omgekeerd afgeleid wordt waardoor het 

SEV centrum nog verkeersluwer wordt. 

De gemeente Wielsbeke kan zich niet vinden in het feit dat eenzijdige beslissingen inzake 

mobiliteit worden genomen en vindt dat mobiliteit intergemeentelijk dient besproken te 

worden en dat opgenomen dient te worden in een globale studie. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld een ongunstig advies te verlenen. 

WDV stelt voor om bij dit advies het volgende mee te nemen: 
De Barrage loopt nu door en met dit plan zal dit een doodlopende straat worden met 
alle problemen qua verkeer vandien (o.m. meer verkeersoverlast in het centrum van 
Sint-Eloois-Vijve). 
De gemeenteraad gaat akkoord om dit toe te voegen aan het advies. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

12. Advies naar aanleiding van het openbaar onderzoek PRUP Synhaeve. 

 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met inzonderheid het artikel 2.2.10 §4 met 

betrekking tot de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan; 

In dit artikel wordt gesteld dat de gemeenteraad van de gemeenten die grenzen aan gemeenten 

waarvan het grondgebied door het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan geheel of ten dele 

wordt bestreken, de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening een advies kan bezorgen 

binnen dezelfde termijn, zijnde zestig dagen, de termijn van het openbaar onderzoek; 

 Voorliggend document is in openbaar onderzoek gesteld van 18 juni 2012 tot 17 augustus 

2012; 

De gemeenteraad van Wielsbeke kan bezwaren en opmerkingen formuleren in haar advies; 

Het voorwerp van het PRUP betreft de verdere ontwikkeling van het bedrijf Doe het zelf 

Synhaeve. 

De aanleiding voor de opmaak ligt in het positief planologisch attest dat door het bedrijf werd 

aangevraagd; 

Het bedrijf is gelegen in het woongebied, volgens het gewestplan Kortrijk en dat de 

handelsbestemming is dus niet zonevreemd ; 

Aan deze handelsbestemming is ook een KMO-bestemming gekoppeld, nl een houtzagerij, 

welke in de visie op lange termijn door het bedrijf verder zou uitgebouwd worden met een 

achterliggende loods; 

Dit bedrijf is gelegen op de deelgemeente Beveren-Leie aan de N43, de voorliggende 



uitbreiding is beperkt en vooral de afwikkeling van verkeer en groenaanplanting wordt beter 

geregeld; 

Het  PRUP beoogt vooral de uitbreiding op  korte termijn en de deputatie gaat akkoord met 

een uitbreiding op lange termijn mits voorafgaand onderzoek naar de ruimtelijke impact; 

Deze ontwikkeling heeft geen enkele invloed op het grondgebied Wielsbeke en het bedrijf is 

goed ontsloten langs de N43. 

Gemeente Wielsbeke stelt vast dat de deputatie en de stad Waregem bedrijvigheid en handel 

verder stimuleren langs de N43. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld een gunstig advies verlenen aan dit PRUP. 

WDV vindt dit positief dat de gemeenteraad uitbreiding toestaat en vraagt om dit ook 
voor de Wielsbeekse firma’s te doen. 
Antwoord: Momenteel zijn we bezig met het PRUP Breestraat voor de bedrijven 
Beaulieu en Bospan. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. Deelname aan een nieuw IT-aankoopcontract 2013 - 2017 : instemmen met 

bestekvoorwaarden, wijze van gunnen evenals goedkeuren 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

5 jaar geleden startte de stad Kortrijk met een ICT-raamcontract waaraan 16 besturen 

deelnamen.  Alle leden evalueerden dit contract positief en er was dan ook heel interesse in 

een nieuw contract (reeds 72 besturen !).  

Vanuit de stad Kortrijk wordt bijgevolg gewerkt aan een IT-Aankoopcontract 2013-2017, 

waarvan de voordelen als volgt omschreven worden :  

“Het IT-aankoopcontract omvat 27 loten/subloten.  Het laat toe om zonder 

gunningsprocedure bestellingen te plaatsen zoals de aankoop van enkele i-Pads, de 

installatie van een beamer in een lokaal, een klein cameraproject, het verbinden van 2 

gebouwen met glasvezel, het herbekabelen van een telefoon/IT-kast, het uitvoeren van 

een dag IT-audit, plaatsen van infoschermen, aankoop van een 

backup/opslagsysteem… 

Het contract brengt (behalve betere prijzen) een belangrijke administratieve 

vereenvoudiging met zich mee.  De uitgespaarde meerkost van een kleine tot 

middelgrote onderhandelings-procedure bedraagt gemiddeld 1400 euro.  Tijdswinst is 

minstens twee maanden.  Het is mogelijk verschillende fabrikanten/merken te 

vergelijken en te laten concurreren.  Het is een contract op afroep.  Het is ook steeds 

mogelijk om voor gelijk welke loten buiten het contract te werken.” 

Dit aankoopcontract is één globale overheidsopdracht voor vijf jaar, verdeeld over 

verschillende loten met een aantal basisprincipes, zoals bestelling op afroep, minstens 3 

courante merken aanbieden….  

Dit project wordt geleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van alle geïnteresseerde 

deelnemers waarbij stad Kortrijk optreedt als aanbestedende overheid (al dan niet in 

samenwerking met de intercommunale Leiedal). 

Na een infosessie op 9 maart 2012 op het stadhuis te Kortrijk en een positief advies vanwege 

de externe ICT-deskundige, stelt het College voor om deel te nemen aan dit project. 

Er wordt bijgevolg aan de gemeenteraad gevraagd om :  

- in te stemmen met de voorwaarden van het IT-raamcontract 2013-2017 conform het 

bestek met referenties ICT-8222 en 8223 

- als wijze van gunnen voor het IT-raamcontract 2013-2017 te kiezen voor de 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking vooraf overeenkomstig art. 17 

paragraaf 3, 2° en 4° van de wet op de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 



voor aanneming van werken, levering en diensten dd. 24/12/1993 met toepassing van 

Europese bekendmakingsvoorschriften waarbij de stad Kortrijk optreedt als 

aanbestedende overheid  

- de samenwerkingsovereenkomst betreffende het IT-raamcontract 2013-2017 goed te 

keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ontgravingswerken aan de Oude Leiearm te Wielsbeke: goedkeuren aangepast ontwerp. 

 

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 24 oktober 2011 

waarbij het ontwerpdossier voor de bodemsanering aan de oude Leiearm werd goedgekeurd; 

Gelet dat daaropvolgend een bijkomend terreinonderzoek werd verricht; 

Gelet dat na analyse en de resultaten van het bijkomend onderzoek een technisch verslag werd 

opgesteld; 

Gelet dat volgens het technisch verslag meer asbesthoudende materialen werden aangetroffen 

dan voorzien, waardoor een bijkomende procedure voor het verwijderen van de 

asbesthoudende materialen dient toegepast te worden; 

Gelet dat het aangepast ontwerp opgemaakt werd door studiebureau Demey op 24 mei 2012; 

Gelet dat het ontwerpdossier bestaat uit volgende documenten: 

- het aangepast bijzonder bestek zonder raming 

- de aangepaste afzonderlijke raming 

- het technisch verslag. 

Gelet dat de raming voor bovengenoemde werken € 498.036,00 bedraagt; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

15. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke - Rekening 2011. 

 

Gelet op de jaarrekening 2011 van het bestuur van de eredienst, vastgesteld door de kerkraad 

van “Sint-Laurentius” Wielsbeke op 26 april 2012, ontvangst op het gemeentebestuur van het 

dossier op 15 mei 2012; 

Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2011, 

waaruit blijkt dat het dienstjaar 2011 wordt afgesloten met een batig saldo van € 41.210,99 in 

exploitatie; 

Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2011, 

waaruit blijkt dat het dienstjaar 2011 wordt afgesloten met een saldo van € 0,00 in 

investeringen; 

Gelet op het feit dat het saldo per 31 december 2011 in overeenstemming is met de stand van 

de financiële rekeningen per 31 december 2011; 

Gelet op het overleg tussen het gemeentebestuur en de kerkfabrieken op 31 mei 2012. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan gunstig advies te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 



 

16. Kennisname Budget 2013 van de Kerkfabriek Sint-Brixius. 

 

Gelet op de beslissing van 26 april 2012 van de kerkraad Sint-Brixius Ooigem waarbij het 

budget 2013 van de kerkfabriek werd vastgesteld. 

Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 14 mei 2012. 

Gelet dat dit budget past in het meerjarenplan. 

Gelet op het overleg tussen het gemeentebestuur en de kerkfabrieken op 31 mei 2012. 

Gelet dat het budget 2013 van de Kerkfabriek Sint-Brixius wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad ter kennis. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

17. Kennisname geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013 van de Kerkfabriek Sint-Brixius 

Ooigem. 

 

Telkens als een budget wordt vastgesteld en telkens als een budgetwijziging wordt 

doorgevoerd, wordt het meerjarenplan geactualiseerd, tenzij het tegelijkertijd gewijzigd 

wordt. 

Het geactualiseerde meerjarenplan vormt een verplichte bijlage bij elk budget en elke 

budgetwijziging. 

Gelet op het overleg van 31 mei 2012 tussen het gemeentebestuur en de kerkfabrieken; 

Gelet dat de meerjarenplanactualisering 2008-2013 van de Kerkfabriek Sint-Brixius 

Wielsbeke/Ooigem wordt voorgelegd ter kennis aan de gemeenteraad; 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

18. Brandweerbeveiliging -  bijdrage in de kosten -  dienstjaar 2007 - gemeenterekening 

2006. 

 

Door middel van een brief van 01/06/2012 ontvangen op 19/06/2012 met als kenmerk 

F.D.O.H. nr. BW/90/Dj07-Rek06 laat de Federale administratie Civiele veiligheid onder de 

Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen ons weten dat het gemeenteaandeel in de 

brandbeveiliging dienstjaar 2007 berekend werd en dat de bijdrage voor onze gemeente  

€ 193.396,78 bedraagt. De betaling gebeurt door een ambtshalve afname van de rekening 

Dexia Bank, nadere specificaties van tijdstip van afhoudingen worden niet meegedeeld. 

In de dienstjaarrekening 2007 stond hiervoor een budget ingeschreven van € 155.000,00 

(vastlegging 5751/2007), in de dienstjaarrekening 2009 werd een bijkomend krediet 

ingeschreven onder de vorige dienstjaren van € 15.105,00. 

Op het artikel 351/435-01 staat bijgevolg onvoldoende om deze factuur te kunnen betalen (€ 

23.291,78). 

Deze kredieten zullen in een eerstvolgende budgetwijziging moeten worden voorzien. 

De gemeenteraad wordt hiervan in kennis gesteld en geeft negatief advies. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 



 

19. Kennisname overeenkomst Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

De gemeenteraad besliste op 22 december 2011 tot het vaststellen van een gemeentelijke 

kohierbelasting – algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2012. 

Teneinde deze gemeenteraadsbeslissing te kunnen uitvoeren besliste het College van 

burgemeester en schepenen op 29 mei 2012 tot het afsluiten van een overeenkomst met de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

Deze overeenkomst wordt thans ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. 

Waarvan kennisname. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

20. Kennisname betaalbaarstelling hoofdstuk I vorige dienstjaren budget 2012. 

 

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 29 mei 2012 

waarbij het College van burgemeester en schepenen overging tot de betaalbaarstelling van 

hoofdstuk I vorige dienstjaren budget 2012; 

Gelet op artikel 157 van het gemeentedecreet dat de gemeenteraad hiervan in kennis moet 

gesteld worden; 

Waarvan kennisname. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Navolgend punt wordt in toepassing van art. 22 van het gemeentedecreet en 
ingevolge het verzoek van dhr. Filip Dinneweth, gemeenteraadslid, onafhankelijk lid, 
aan de dagorde van de gemeenteraadszitting van 4 juli 2012 toegevoegd: 
 

21. Rekening 2011. 

 

Het onafhankelijk lid vraagt waarom de gemeenteraad de gemeenterekening 2011 
niet krijgt vóór de GR-verkiezingen?  
Antwoord: De rekening 2011 is nog niet klaar!  
Ter info: In april 2007 werd de rekening 2005 vastgesteld. Van zodra de rekening af 
is, zal ze worden voorgelegd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Navolgende drie punten worden in toepassing van art. 22 van het gemeentedecreet 
en ingevolge het verzoek van de WDV-fractie aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting van 4 juli 2012 toegevoegd: 
 

22. Gemeentebelastingen op zelfstandige activiteiten. 

 

De WDV merkt op: 
In de gemeenteraad van 20/12/2010 wordt de beslissing in verband met de 
Algemene Gemeentebelasting (AGB) goedgekeurd. Op 8/7/2011 werd de aanslag 
verstuurd. De bezwaarschriften van 8/10/2011 werden op 11/10/2011 in ontvangst 
genomen. Op 14/12/2011 werden de indieners uitgenodigd tot hoorzitting en tot op 
heden is er nog geen beslissing van het College van burgemeester en schepenen 
ivm de bezwaren. 
Antwoord: De AGB bedroeg 95 euro in 2011, in 2012, 75 euro. Het proces-verbaal 
van de hoorzitting werd opgemaakt en ten gepaste tijde zal er op geantwoord 
worden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

23. Gemeenterekening 2011. 

 

De WDV vraagt of er een ontwerp is en of er cijfers gekend zijn?  
Antwoord: Neen. Van zodra er cijfers gekend zijn worden ze voorgelegd. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

24. Datum volgende gemeenteraad. 

 

De WDV vraagt wanneer de volgende gemeenteraad plaats vindt?  
Antwoord: Op 30/10/2012. 
 

 

 

 

 


