GEMEENTERAAD DD. 1 JULI 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.
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.

Belgisch Kampioenschap 9 augustus 2009 - vaststellen tijdelijke politieverordening
betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten
Op 9 augustus 2009 organiseert de VZW CYCLING WIELSBEKE, met maatschappelijke
zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 314 het Belgisch Kampioenschap Aspiranten in en rond
het domein Hernieuwenburg.
Het parcours (3,4 km) kan als volgt samengevat worden : start Gemeentehuis - Baron van der
Bruggenlaan - Molenstraat – Rijksweg – Hernieuwenstraat – Wandellaan – Kasteeldreef –
Rijksweg – Gemeentehuis.
Ter gelegenheid van dit Belgisch Kampioenschap Aspiranten kan een grote volkstoeloop
verwacht worden en bij dergelijke manifestaties kan de veiligheid van de deelnemers,
toeschouwers en andere weggebruikers in het gedrang komen bij een te talrijke aanwezigheid
van ambulante handelaars.
Om veiligheidsredenen is het dan ook opportuun om het aantal verkoopspunten van eetwaren
en dranken te beperken.
Ook het plaatsen van verschillende terrassen binnen en langs het parcours kan de openbare
orde versturen zodat ook hierdoor de veiligheid van toeschouwers en wedstrijddeelnemers in
het gedrang zou kunnen komen.
Voorliggende tijdelijke politieverordening poogt dan ook de openbare orde en de veiligheid
van deelnemers en toeschouwers te verzekeren door :
1. een verbod tot ambulante handel
2. een verbod tot het plaatsen van terrassen
3. een verbod op sterke alcoholische dranken
Rekening houdend met de artikelen 8 t.e.m. 10ter van de wet van 25 juni 1993 betreffende de
uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij
de wet van 4 juli 2005 en de wet van 20 juli 2006, rekening houdend met artikel 42 §3 van het
Gemeentedecreet luidens hetwelk de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt en
rekening houdend met het feit dat Wielsbeke nog niet beschikt over een reglement voor de
organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein (los van een kermis), behoort
het vaststellen van een tijdelijk verbod tot ambulante handel, van een tijdelijk verbod tot het
plaatsen van terrassen en een tijdelijk verbod op het schenken van sterke alcoholische dranken
tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.
De WDV-fractie heeft een vraag in verband met de gratis toegang voor de inwoners
van Wielsbeke.

Antwoord: Voor alle kampioenschappen zal de toegang gratis zijn; concreet wil dat
zeggen dat er identiteitscontrole zal zijn.
De WDV-fractie vraagt of er een VIP-receptie is en wie de gemeente uitnodigt?
Antwoord: Ja, er is een VIP-receptie en de sponsors nodigen uit wie zij wensen.
Vanuit de gemeente zal onder meer de gemeenteraad en de OCMW-raad
uitgenodigd worden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3. RESOC project 'Fijn Stof': Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen dd. 18/07/2008 waarin
kennis wordt genomen van het interreg-project fijn stof;
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen dd. 25/09/2008 waarin
wordt beslist deel te nemen aan het RESOC project ‘Fijnstof’;
Gelet op het schrijven van de gemeente Tilburg dd. 25/05/2009 aangaande het ondertekenen
van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Tilburg en de Gemeente Wielsbeke;
Gelet op het overleg tussen de RESOC-partners dd. 26/05/2009 waar de stand van zaken van
het project wordt toegelicht;
Gelet dat het project als volgt kan worden samengevat:
1.
Gemeenschappelijk partners project (werkgroepen)
 vorming ‘groen industrie’
 vorming ‘groen klimaat’
 vorming ‘groen rond wegen’
2.
Gemeenschappelijk Kanaalzone West
 Individuele groenprojecten per Gemeente Wielsbeke
- Werkbudget € 35.000 (€ 20.000 eigen middelen, € 15.000 subsidie)
- Voorstel projecten:
● Ooigemstraat (fietspaden)
● Bavikhoofsestraat (herinrichten straat)
● Ontsluitingsweg (GRUP Kanaalzone West)
● Breestraat – Ridder de Ghellinckstraat
● Rijksweg (fietspaden)
● GRUP Venster op de Leie
● Dorpskern Den Aert (parking)
- Budget mag aangewend worden voor alle groenaanplanten, zolang er
maar er link is naar het Fijn Stof verhaal
- Eventueel ook studiekosten en de kosten voor eventuele grondwerken
in rekening brengen
 Communicatiestrategie naar inwoners rond het volledige project
 Opmaak gemeenschappelijk groenboek/groeninrichtingsplan
 VITO studie (metingen en simulatie)
- Meetpunten te Roeselare en Oostrozebeke
Gelet dat het College van burgemeester en schepenen de ondertekening enkel principieel kan
goedkeuren en dat de uiteindelijke beslissing dient genomen te worden in de eerstvolgende
gemeenteraad;

Gelet op het schrijven van de projectcoördinator dd. 28/05/2009 met de vraag tot bevestiging
van de cofinanciering van het project;
Overwegende dat dit voor de gemeente Wielsbeke € 20.000 bedraagt;
Gelet dat er voor dit project budget is voorzien in de begroting, dit voor een periode van
2009-2013;
Gelet op de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen dd.
12/06/2009 ;
De WDV-fractie vraagt wat de concrete realisaties zijn voor de toekomst?
Antwoord: Ter gelegenheid van de uitwerking van de opgesomde projecten zal
telkens nagezien worden wat het interessantste is om het fijn stof weg te werken;
onder meer hagen langs de Ooigemstraat.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4.

Kennisname van de definitieve vaststelling door de toezichthoudende overheid van de
gemeenterekening 2007.
De gemeenterekening 2007 werd definitief vastgesteld door het besluit van de gouverneur in
datum van 6 mei 2009, cfr. brief met kenmerk II/1/08/590/03 DBS nr. 432 van het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 7 mei 2009.
Dit besluit en de bijlage met opmerkingen en aanbevelingen worden ter kennis gebracht aan
de gemeenteraad.
De WDV-fractie merkt op dat er teveel geboft geweest is met de rekening 2007 en
dat dit niet goed is op korte en middellange termijn en vraagt naar welke
bewijsstukken (punt 7) verwezen worden?
Antwoord: De documenten kunnen steeds ingezien worden.
De WDV-fractie vraagt of de correcties door het toezicht overgenomen werden?
Antwoord: Ja, zijn overgenomen in de rekening 2008.
Waarvan kennisname.

5. Goedkeuren gemeenterekening 2008.
De gemeenterekening 2008 werd aan de gemeenteraadsleden bezorgd op 15 juni 2009.
De schepen van financiën licht kort de rekening toe en merkt het volgende op dat:
- de opbrengsten opcentiemen gedaald zijn en de leningen op lange termijn
gedaald zijn; langs de andere kant is er wel 9 000 000,00 euro opgenomen via
Commercial Paper; wat we hiermee lenen, kunnen we met winst beleggen.
- de bemerkingen van het toezicht voor de rekening 2007 zijn door de financieel
beheerder afgetoetst. Het eindresultaat 2008 is het eindresultaat van 2007 en
2008.
De WDV-fractie merkt op dat er een serieuze negatieve impact is; zie ook conclusie
op de laatste pagina
Antwoord: De afwezigheid van de financieel beheerder in 2008 was niet optimaal.
Daarenboven waren er in 2008 hoge loonkosten en energiekosten.

De WDV-fractie vraagt naar het resultaat mali eigen dienstjaar?
Antwoord: Het resultaat mali bedraagt -906 901,78 euro en het doel is om dit saldo
voor 2009 te verminderen.
De WDV-fractie merkt op dat dit grote cijfers blijven die de reserve aantassen.
Antwoord: Dat klopt; vandaar dat er moet gereageerd worden via zoeken naar
nieuwe inkomsten of verminderen van uitgaven.
De WDV-fractie merkt op dat voor 4.2.3. de stijging te wijten is aan de overbrenging
van het personeel OCMW, maar indien dit vergeleken wordt in 7.5. OCMW zien we
dat de dotatie niet vermindert.
Antwoord: 4.2.3. zijn rekeningcijfers en 7.5 is een budgetcijfer (personeel is nog
inclusief).
De Vlaams Belang-fractie concludeert, dat de belastingen zullen verhoogd worden.
Antwoord: Dit is nog niet het geval.
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

6. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke: kennisname interne kredietaanpassing 2008.
De kerkfabriek Sint-Laurentius heeft voor 2008 een interne kredietaanpassing gedaan, welke
geen gevolg heeft voor de gemeentelijke toelage.
De gemeenteraad wordt dit voor kennisgeving meegedeeld.
Waarvan kennisname.

7. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke: Rekening 2008 - Advies.
Gelet op de jaarrekening 2008 van het bestuur van de eredienst, vastgesteld door de kerkraad
van “Sint-Laurentius” te Wielsbeke op 1 april 2009, ontvangst op het gemeentebestuur van
het dossier op 29 mei 2009;
Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2008,
waaruit blijkt dat het dienstjaar 2008 wordt afgesloten met een batig saldo van € 36 032,56;
Gelet op het feit dat het saldo per 31 december 2008 in overeenstemming is met de stand van
de financiële rekeningen per 31 december 2008;
Gunstig advies.

8. Kerkfabriek Sint-Brixius: Budget 2010 - Kennisname.
Gelet op de beslissing van 30 april 2009 van de kerkraad Sint-Brixius Ooigem waarbij het
budget 2010 van de kerkfabriek werd vastgesteld;
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 15 juni 2009;
Gelet dat het budget 2010 van de Kerkfabriek Sint-Brixius wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad;
Waarvan kennisname.

