GEMEENTERAAD DD. 4 MAART 2009
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 DebommarezVermeulen, 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.
Mevrouw Mia Deloddere-Eeckhout is verontschuldigd.
Dhr. Jacques Debode is afwezig voor het eerste punt van de agenda.
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting.
Goedgekeurd met 16 ja-stemmen en 1 neen-stem.

2. Personeel: compensatiedagen 2009.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2008 betreffende het vaststellen van de
nieuwe rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
Gelet op artikel 237 § 2 van de rechtspositieregeling waarbij de gemeenteraad het recht
verleent aan personeelsleden om de feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een
zondag, na voorafgaandelijk overleg met de vakbonden, te compenseren, via een brugdag of
toevoeging aan de jaarlijkse vakantiedagen.
In 2009 zijn er 4 feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen:
• zaterdag 11/07/2009
• zaterdag 15/08/2009
• zondag 01/11/2009
• zaterdag 26/12/2009.
Deze worden als volgt vervangen:
• zaterdag 11/07/2009 wordt vastgelegd op maandag 20 juli 2009
• zaterdag 26/12/2009 wordt vastgelegd op donderdagnamiddag 24/12/2009 en
donderdagnamiddag 31/12/2009
De andere 2 compensatiedagen (15/08/2009 en 01/11/2009) worden bij het verlof geteld.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.

Gemeente Lennik: resolutie betreffende de splitsing van de kieskring BHV en de
uitvoering van het arrest van het grondwettelijk hof.
In bijlage aan haar schrijven van 5 januari 2009 maakt de Gemeente Lennik een kopie over
van de resolutie die de Gemeenteraad van Lennik heeft aangenomen op 15 december 2008
betreffende de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de uitvoering van het
arrest van het grondwettelijk hof.
In deze resolutie van 15 december 2008 wijst de Gemeenteraad van Lennik er op dat het op 7
november 2008 precies één jaar geleden is dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken de
wetsvoorstellen voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde heeft
goedgekeurd. Aangezien de Franstaligen hierop alle mogelijke belangconflicten inriepen,
wordt een stemming in de voltallige Kamer van deze wetsvoorstellen voor de splitsing van de
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog steeds belet.
Op dinsdag 28 april 2009 start de procedure voor de organisatie van de Vlaamse en Europese
verkiezingen. De Gemeenteraad van Lennik stelt hieromtrent dat haar college van

burgemeester en schepenen hierbij opnieuw geconfronteerd wordt met het arrest nummer
73/2003 van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 en verkeren, omwille van de
ongrondwettigheid van die kieskring, in de juridische onmogelijkheid om deze verkiezingen
te organiseren.
De Gemeente Lennik vraagt om deze resolutie ter kennis te brengen van de Gemeenteraad
van Wielsbeke met het verzoek om er de federale overheden eveneens op te wijzen dat zij wel
degelijk gehouden zijn de Grondwet na te leven.
De Vlaams Belang-fractie vindt dat de gemeente Wielsbeke één van de weinige
gemeenten is die dit punt op de agenda van de gemeenteraad plaatst en vindt dit
goed. Doch de gemeente Wielsbeke zou nog meer solidair kunnen zijn door geen
voorzitters voor de stembureaus aan te stellen.
De WDV-fractie merkt op dat alle wetten dienen gerespecteerd te worden; de materie
is Vlaams en federaal; Wielsbeke heeft hier niets mee te maken.
Antwoord van de burgemeester: Verder wil ik opmerken dat het arrest van het
grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 zich enkel uitspreekt over de verkiezingen voor
de Kamer van Volksvertegenwoordigers op provinciale basis. De komende Europese
verkiezingen zijn dus niet ongrondwettelijk indien de huidige kieswetgeving gevolgd
wordt. De reden hiervoor is ook eenvoudig: anders dan bij de Kamerverkiezingen
heeft het stemgedrag van de Franstaligen geen invloed op het aantal
Nederlandstalige verkozenen voor het Europees parlement daar het aantal
Nederlandstalige zetels hiervoor bij voorbaat vastligt. Voor de Vlaamse verkiezingen
stelt er zich hoe dan ook geen probleem omdat de kieskring daarvoor al gesplitst is.
Met eenparigheid van stemmen.
4. Nieuwe samenstelling jeugdraad n.a.v. ontslag voorzitter.
De gemeentelijke jeugdraad diende in januari 2009 een nieuwe voorzitter aan te duiden, daar
de oude voorzitster haar ontslag indiende.
Tijdens de jeugdraad van dinsdag 13 januari 2009 werd Gregory Espeel als nieuwe voorzitter
verkozen. Jo Vandewiele werd als ondervoorzitter verkozen.
Birgit Gistelinck van Speelpleinwerking ’t Ravotterke diende haar ontslag in, alsook Tom
Christiaens (deskundige jeugd) diende zijn ontslag in.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. De definitieve vaststelling van het GRUP Kanaalzone-West de aanpassing
Uit de bezwaren en uit verder diepgaand overleg blijkt dat het plan ter hoogte van de
Zwaantjesstraat nog een aantal elementen bevat welke zowel de veiligheid, de mobiliteit en de
goede ruimtelijke ordening, met vooral het efficiënt ruimtegebruik, in gedrang brengen;
De Oostrozebeeksestraat, tussen kanaal en nieuwe ontsluitingsweg, verdeelt het
industriegebied. De kanaalweg wordt frequent gebruikt o.m. door het bedrijf Braet. In het
oorspronkelijke plan werden twee aansluitpunten op korte afstand gecreëerd en hierdoor kon
de veiligheid niet worden gewaarborgd, noch voor fietsers, noch voor de andere
weggebruikers;
Deze opmerkingen in de bezwaren waren aanwezig maar de diepgang werd ervan onderkend;
Er werd een voorstel uitgewerkt door studiebureau Demey, ontwerper van ontsluitingsweg,
dat de situatie ter plaatse grondig herziet en verbetert;
Dit ontwerp kan echter niet verwezenlijkt worden binnen de configuratie van voorliggend
GRUP;
Binnen de huidige bestemming van het gewestplan kan dit plan wel uitgevoerd worden;
Daarom is het verantwoord om het deel gevat tussen het huidige bedrijf Vanden Avenne, de
Zwaantjesstraat en de Fabiolalaan uit te sluiten uit het GRUP en het zoals voorliggend
definitief vast te stellen en ter goedkeuring door te sturen naar de bestendige deputatie;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6.

Verordeningen dd. 16.12.2008 inzake gemeentebelastingen : opmerkingen Agentschap
voor Binnenlands Bestuur.
In haar zitting van 16 december 2008 heeft de Gemeenteraad van Wielsbeke volgende
reglementen betreffende de gemeentebelastingen genomen :
1. heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing dj. 2009
2. heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting dj. 2009
3. heffing van de belasting op afgifte van administratieve documenten dj. 2009
4. heffing van de algemene gemeentebelasting dj. 2009
De afdeling West-Vlaanderen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur heeft kennis
genomen van deze gemeenteraadsbeslissingen en meent dat er geen aanleiding tot bezwaar
bestaat maar vraagt wel om volgende reglementen aan te passen aan hun opmerkingen :
1. heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting dj. 2009
2. heffing van de algemene gemeentebelasting dj. 2009
De aangepaste reglementen worden thans aan de gemeenteraad voorgelegd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7. Goedkeuren subsidiedossier Lokaal woonbeleid regio Izegem.
Op 5 december 2008 lanceerde Vlaams minister van wonen M. Keulen een open oproep voor
het indienen van subsidieaanvragen voor intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid. Als
basis voor deze open oproep geldt het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september
2007 houdende goedkeuring van een subsidiekader voor projecten ter ondersteuning van
lokaal woonbeleid.
Subsidieaanvragen moeten ingediend worden tegen uiterlijk 11 maart 2009.
De Huisvestingsdienst Regio Izegem ontvangt momenteel experimentele middelen van de
Vlaamse Overheid om het woonbeleid mee vorm te geven in de gemeenten Izegem,
Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke. Deze experimentele middelen zijn nog
toegekend tot eind 2009. Om na die datum de continuïteit van de werking te garanderen is het
aangewezen om in te tekenen op de open oproep van minister Keulen.
Om in regel te zijn met de bepalingen van het nieuwe subsidiebesluit hebben de gemeente- en
OCMW-raden van de betrokken gemeenten in oktober/november vorig jaar reeds een
samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd voor de oprichting van een Interlokale Vereniging
Woonbeleid Regio Izegem. Artikel 20 van deze overeenkomst bepaalt dat er van zodra
mogelijk bij het Vlaams Gewest een subsidieaanvraag ingediend zal worden voor betoelaging
op basis van het besluit van 21/09/07 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning
van het lokaal woonbeleid.
Om ontvankelijk te zijn moet de subsidieaanvraag vooraf goedgekeurd worden door de
gemeenteraden.
Het project dat het voorwerp uitmaakt van de voorliggende subsidieaanvraag omvat volgende
te realiseren activiteiten :
1. Het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen
Het begeleiden en ondersteunen van de deelnemende gemeenten bij de
ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen.
2. het organiseren van het woonoverleg
a. het faciliteren van het woonoverleg met alle lokale woonactoren
b. globale doorlichting van de lokale huisvestingssituatie
c. onderlinge afstemming van de sociale woonprojecten enerzijds en de
afstemming van de individuele verrichtingen van de lokale woonactoren
anderzijds ; voorbereiding van een planning van sociale woonprojecten ;
afspraken over de manier van toewijzing van sociale huurwoningen, binnen de
door de Vlaamse regering goedgekeurde toewijzingsmodaliteiten
d. afspraken met het oog op verbetering van de kwaliteit van het
woningpatrimonium en de woonomgeving, waaronder het nemen van
initiatieven in het kader van de bestrijding van leegstand en verkrotting
e. regionaal overleg organiseren
f. realiseren van netwerkvorming op lokaal en regionaal niveau

3. het aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners over diverse
aspecten i.v.m. wonen
a. verstrekken van informatie over gemeentelijke, provinciale, gewestelijke,
federale en andere huisvestingsmaatregelen en het respectieve
dienstverleningsaanbod
b. verstrekken van basisinformatie over huuraangelegenheden
c. verstrekken van basisinformatie over sociaal huren, sociaal kopen en sociaal
lenen
d. verstrekken van basisinformatie over (actuele) beleidsmaatregelen inzake
huisvesting
e. het nemen van sensibiliseringsmaatregelen op het vlak van wonen
4. het aanbieden van sociaal en technisch advies en begeleiding op het vlak van wonen
aan mensen in een kwetsbare woonsituatie
a. het aanbieden van sociaal en technisch advies en begeleiding op het vlak van
wonen aan mensen in een kwetsbare woonsituatie
b. preventieve begeleiding gerechtelijke uithuiszettingen
c. voorzien van een aanbod crisiswoningen met de nodige begeleiding
5. het nemen van maatregelen met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van het
woningpatrimonium in de gemeente
a. het voorbereiden, administratief en technisch opvolgen van gemeentelijke
premiereglementen op het vlak van wonen
b. het voorbereiden, administratief en technische opvolgen van normerende
maatregelen op het vlak van wonen
c. het voorbereiden, administratief en technisch opvolgen van sanctionerende
maatregelen op het vlak van wonen
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
8. Subsidieverdeling jeugdverenigingen 2008.
In de algemene vergadering van de jeugdraad van 14 oktober 2008 werd de subsidieverdeling
voor het werkjaar 2007-2008 voorgelegd en goedgekeurd.
De subsidieaanvraag van de jeugdraad wordt per mail van 5 februari 2009 ontvangen.
Gezien de subsidie voor 2008 niet nominatief werd opgenomen in het budget dient de
verdeling nog goedgekeurd te worden door de gemeenteraad als volgt:
Vereniging
Chiro Aktivo
Chiro Elkerlyc
Chiro Kris-Kras
Chiro Jattetoet
Jeugdhuis Contrast
KAJ

Bruto toelage

voorschot jeugdraad

netto toelage

2.373,88 €
1.985,34 €
2.064,36 €
1.875,01 €
2.130,93 €
926,48 €

285,16 €
245,37 €
341,53 €
182,37 €
467,53 €
86,21 €

2.088,72 €
1.739,97 €
1.722,83 €
1.692,64 €
1.663,40 €
840,27 €

11.356,00 €

1.608,17 €

9.747,83 €

Gelet dat de gemeenteraad de bruto toelagen dient goed te keuren zodat wij de netto’s aan de
jeugdverenigingen uitbetalen. Het voorschot zal aan de jeugdraad zelf worden uitbetaald.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

9. Kerkfabriek Sint-Brixius Ooigem : rekening 2007.
Gelet op de jaarrekening 2007 van het bestuur van de eredienst, vastgesteld door de kerkraad
van “Sint-Brixius” te Ooigem op 4 februari 2008, waarbij de datum van ontvangst op het
gemeentebestuur niet nader gespecifieerd wordt;
Overwegende dat het hoogstwaarschijnlijk is dat de dienstjaarrekening 2007 voor 1 juni 2008
met alle benodigde bewijsstukken werd overgemaakt aan het gemeentebestuur en dat deze per
abuis in het archief van de financiële dienst zijn terecht gekomen;

Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2007,
waaruit blijkt dat het dienstjaar 2007 wordt afgesloten met een batig saldo van € 44.896,13;
Gelet op het feit dat het saldo per 31 december 2007 in overeenstemming is met de stand van
de financiële rekeningen per 31 december 2007;
Gunstig advies.

10. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke - rekening 2007 - Kennisname van de
goedkeuring door dhr. Gouverneur.
Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de rekening over het
dienstjaar 2007 van het kerkbestuur “Sint-Laurentius” van 5 februari 2009, per brief verstuurd
op 6 februari 2009 onder de referentie DBS 2009-934/V-2007/59-02/R, ontvangen op 9
februari 2009, die ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad.
Waarvan kennisname.

