GEMEENTERAAD DD. 16 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 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.
De notulen van de gemeenteraad van 3 december 2008 zullen volgende week nagestuurd
worden
De notulen van de gemeenteraadszitting van 03 december 2008 betreffende de
openbare zitting worden goedgekeurd met 18 ja-stemmen en 1 onthouding.
De Vlaams Belang-fractie merkt op dat er nergens vermeld staat dat de
burgemeester op eigen initiatief naar Marokko is geweest. De burgemeester
antwoordt dat hij alles zelf heeft betaald en dat dit voor hem een studiereis was.

2. Kennisname jaarverslag 2007.
Er wordt kennis gegeven van het jaarverslag 2007 aan de gemeenteraad.
Het jaarverslag 2007 is in bijlage gevoegd
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

3. Vaststellen nieuwe rechtspositieregeling voor personeel gemeente Wielsbeke.
De rechtspositieregeling is een nieuwe regeling die het huidige administratief en geldelijk
statuut zal vervangen met ingang van 01.01.2009.
De rechtspositieregeling zal volgende week nagestuurd worden.
CC Consult zal op de zitting de rechtspositieregeling toelichten
Goedgekeurd met 18 ja-stemmen en 1 onthouding.

4. Gemeentepersoneel: verhoging eindejaarstoelage 2008. Princiepsbeslissing.
Het sectoraal akkoord 2008-2013 voorziet voor 2008 in een verhoging met 250 euro van het
forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage voor de personeelsleden die op 1 december 2008
behoren tot het niveau E, D en C
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

5.

Goedkeuren aanpassing statuten gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg
Kinderopvang (LOK).
Gelet dat de statuten van de gemeentelijke adviesraad LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang)
werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 oktober 2007;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2007 betreffende een aanpassing aan
de statuten van de gemeentelijke adviesraad LOK;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende statuten adviesraden:
LOK;
Ingevolge een materiële vergissing in III Algemene Vergadering, artikel 6b) de erkende (door
Kind & Gezin) opvanginitiatieven worden vertegenwoordigd door '1 afgevaardigde en 1
plaatsvervanger' …..moet worden veranderd in '2 afgevaardigden en 2 plaatsvervangers'
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

6. Erkenning en goedkeuren samenstelling adviesraden: gemeentelijke sportraad.
Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad worden de adviesraden opnieuw erkend door
de gemeenteraad.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2003 betreffende erkenning van de
gemeentelijke adviesraden (sportraad, cultuurraad, jeugdraad, seniorenraad) en de
voorwaarden verbonden aan de erkenning;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2007 betreffende de samenstelling van de
gemeentelijke sportraad;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende het goedkeuren van
de statuten van de gemeentelijke sportraad;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende de afsprakennota
voor de gemeentelijke adviesraden;
De aanvraag tot erkenning en de samenstelling van de sportraad van 24 oktober 2008 werd
aan ons bestuur overgemaakt.
Voorgesteld wordt de gemeentelijke sportraad te erkennen, de samenstelling goed te keuren
en de vroegere gemeenteraadsbeslissingen te bevestigen
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

7. Erkenning en goedkeuren samenstelling adviesraden: gemeentelijke seniorenraad.
Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad worden de adviesraden opnieuw erkend door
de gemeenteraad.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2003 betreffende erkenning van de
gemeentelijke adviesraden (sportraad, cultuurraad, jeugdraad, seniorenraad) en de
voorwaarden verbonden aan de erkenning;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2007 betreffende de samenstelling van de
gemeentelijke seniorenraad;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende het goedkeuren van
de statuten van de gemeentelijke seniorenraad;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende de afsprakennota
voor de gemeentelijke adviesraden;
De aanvraag tot erkenning en de samenstelling van de seniorenraad van 22 oktober 2008 werd
aan ons bestuur overgemaakt.
Voorgesteld wordt de gemeentelijke seniorenraad te erkennen, de samenstelling goed te
keuren en de vroegere gemeenteraadsbeslissingen te bevestigen
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

8. Erkenning en goedkeuren samenstelling adviesraden: gemeentelijke cultuurraad.
Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad worden de adviesraden opnieuw erkend door
de gemeenteraad.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2003 betreffende erkenning van de
gemeentelijke adviesraden (sportraad, cultuurraad, jeugdraad, seniorenraad) en de
voorwaarden verbonden aan de erkenning;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2007 betreffende de samenstelling van de
gemeentelijke cultuurraad;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende het goedkeuren van
de statuten van de gemeentelijke cultuurraad;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende de afsprakennota
voor de gemeentelijke adviesraden;
De aanvraag tot erkenning en de samenstelling van de cultuurraad s.d.werd aan ons bestuur
overgemaakt.
Voorgesteld wordt de gemeentelijke cultuurraad te erkennen, de samenstelling goed te keuren
en de vroegere gemeenteraadsbeslissingen te bevestigen
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

9. Erkenning en goedkeuren samenstelling adviesraden: gemeentelijke jeugdraad.
Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad worden de adviesraden opnieuw erkend door
de gemeenteraad.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2003 betreffende erkenning van de
gemeentelijke adviesraden (sportraad, cultuurraad, jeugdraad, seniorenraad) en de
voorwaarden verbonden aan de erkenning;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2007 betreffende de samenstelling van de
gemeentelijke jeugdraad;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende het goedkeuren van
de statuten van de gemeentelijke jeugdraad;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende de afsprakennota
voor de gemeentelijke adviesraden;
De aanvraag tot erkenning en de samenstelling van de jeugdraad van 15 oktober 2008 werd
aan ons bestuur overgemaakt.
Voorgesteld wordt de gemeentelijke jeugdraad te erkennen, de samenstelling goed te keuren
en de vroegere gemeenteraadsbeslissingen te bevestigen
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

10. Erkenning en goedkeuren samenstelling adviesraden: gemeentelijke Lokaal Overleg
Kinderopvang.
Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad worden de adviesraden opnieuw erkend door
de gemeenteraad.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2008 betreffende de samenstelling van
het gemeentelijk Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende het goedkeuren van
de statuten van het gemeentelijk LOK;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende de afsprakennota
voor de gemeentelijke adviesraden;

De aanvraag tot erkenning en de samenstelling van het gemeentelijk LOK van 15 oktober
2008 werd aan ons bestuur overgemaakt.
Voorgesteld wordt het gemeentelijk Lokaal Overleg Kinderopvang te erkennen, de
samenstelling goed te keuren en de vroegere gemeenteraadsbeslissingen te bevestigen
De WDV-fractie merkt op dat de leden van het LOK op de laatste vergadering
ontgoocheld waren omdat er niemand aanwezig was van het College van
burgemeester en schepenen. Jessy Vermeulen, jeugdconsulente, was wel aanwezig.
Antwoord: Schepen Marc Debie was op de laatste vergadering niet aanwezig, maar
dit was de enige keer.
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

11. Vaststellen gemeentelijk subsidiereglement Impulssubsidie sport.
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen,
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport
voor Allen-beleid;
Gelet op het besluit van 19 september 2008 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007
houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – bepalingen tot
het verkrijgen van de impulssubsidie;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 24 oktober 2008;
tot principiële goedkeuring van de ontwerpen van de volgende nieuwe gemeentelijke
subsidiereglementen sport:
- Gemeentelijk subsidiereglement beleidsubsidies sport
- Gemeentelijk subsidiereglement impulssubsidies sport
- Gemeentelijk subsidiereglement organisatoren en vrijetijdsverenigingen
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 20 oktober 2008 inzake de ontwerpen
van de nieuwe gemeentelijke subsidiereglementen sport: de sprotraad adviseert het
Gemeentelijk subsidiereglement impulssubsidies sport positief
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

12. Vaststellen gemeentelijk subsidiereglement Beleidssubsidie sport.
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen,
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport
voor Allen-beleid;
Gelet op het besluit van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007
houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – algemene
bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidsubsidie;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 24 oktober 2008;
tot principiële goedkeuring van de ontwerpen van de volgende nieuwe gemeentelijke
subsidiereglementen sport:
- Gemeentelijk subsidiereglement beleidsubsidies sport
- Gemeentelijk subsidiereglement impulssubsidies sport
- Gemeentelijk subsidiereglement organisatoren en vrijetijdsverenigingen
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 20 oktober 2008 inzake de ontwerpen
van de nieuwe gemeentelijke subsidiereglementen sport: de sportraad adviseert het
gemeentelijk subsidiereglement beleidsubsidie sport positief
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

13. Vaststellen gemeentelijk subsidiereglement Organisatoren en vrijetijdsverenigingen.
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen,
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport
voor Allen-beleid;
Gelet op het besluit van 19 juli 2007 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007
houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – algemene
bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidsubsidie;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 24 oktober 2008;
tot principiële goedkeuring van de ontwerpen van de volgende nieuwe gemeentelijke
subsidiereglementen sport:
- Gemeentelijk subsidiereglement beleidsubsidies sport
- Gemeentelijk subsidiereglement impulssubsidies sport
- Gemeentelijk subsidiereglement organisatoren en vrijetijdsverenigingen
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 20 oktober 2008 inzake de ontwerpen
van de nieuwe gemeentelijke subsidiereglementen sport:
- Gemeentelijk subsidiereglement beleidsubsidies sport
- Gemeentelijk subsidiereglement impulssubsidies sport
- Gemeentelijk subsidiereglement organisatoren en vrijetijdsverenigingen
Gelet op het antwoord van het College van Burgemeester en Schepenen op het advies van de
gemeentelijke sportraad van 20 oktober 2008 inzake de ontwerpen van de nieuwe
gemeentelijke subsidiereglementen sport
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

14. Sportbeleidsplan: extra hoofdstuk impulssubsidie 2009-2013
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen,
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport
voor Allen-beleid;
Gelet op het besluit van 19 september 2008 ter uitvoering van het Decreet van 9 maart 2007
houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – bepalingen tot
het verkrijgen van de impulssubsidie;
Gelet op het sportbeleidsplan 2008-2013 van de gemeente Wielsbeke;
Gelet op het positief advies van de Gemeentelijke Sportraad Wielsbeke op 24 november
2008;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 november
2008
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

15. Definitieve vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan KanaalzoneWest omvattende een bestemmingsplan, stedenbouwkundige voorschriften en een
onteigeningsplan
Voorliggend ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is vooral bedoeld om het
vrachtverkeer van de aan het kanaal gelegen bedrijven af te leiden, via een specifieke
ontsluitingsweg, naar de N382, waardoor de woonkern Ooigem verkeersluw zou worden;

Voor grote delen van het plan werden de bestemmingen overgenomen uit bestaande BPA’s,
maar de voorschriften werden eenduidig gemaakt en de verkavelingen binnen dit gebied
worden opgeheven;
Het onteigeningsplan moet de aanleg van de weg mogelijk maken;
Het dossier is samengesteld uit een bestaande toestand, een bestemmingsplan en een
onteigeningsplan, een verantwoording en stedenbouwkundige voorschriften;
Op 3 juli 3008 werd in de gemeenteraad de voorlopige vaststelling goedgekeurd van het
ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kanaalzone-West”;
Het openbaar onderzoek werd gehouden van 18 augustus 2008 tot 14 november 2008;
Bij de Gecoro werden 7 bezwaren ingediend;
In bijlage het verslag van de Gecoro van 25 november 2008, waarin de binnengekomen
bezwaren en de adviezen van de overheden werden besproken en de nodige aanpassingen
welke werden uitgevoerd aan de hand van dit verslag;
Voorstel om het ontwerp van GRUP Kanaalzone-West en het onteigeningsplan goed te
keuren
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

16. Vaststellen aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - dienstjaar 2009.
Voor bovengenoemde belasting wordt voor 2009 hetzelfde voorgesteld als vorig dienstjaar :
6,5%.
De belasting geldt voor 1 jaar, hetzij tot 31.12.2009
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

17. Vaststellen gemeentebelasting opcentiemen onroerende voorheffing - dienstjaar 2009.
Voor bovengenoemde belasting wordt voor 2009 hetzelfde voorgesteld als vorig dienstjaar :
1200 opcentiemen.
De belasting geldt voor 1 jaar, hetzij tot 31.12.2009
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

18. Vaststellen algemene gemeentebelasting - dienstjaar 2009.
Voor bovengenoemde belasting wordt voor 2009 hetzelfde voorgesteld als vorig dienstjaar:
65,00 EUR.
De belasting geldt voor 1 jaar, hetzij tot 31.12.2009.
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

19. Vaststellen gemeentebelasting op afgifte administratieve stukken - dienstjaar 2009.
Art. 1. : Voor een termijn van 1 jaar, met ingang van 1 januari 2009 en tot 31 december 2009,
wordt ten behoeve van de gemeente, onder de navolgende voorwaarden, een belasting
geheven op de afgifte van getuigschriften en andere stukken. De belasting valt ten bezware
van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of
ambtshalve worden uitgereikt.
Art. 2. : De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald :
a) op de identiteits- en de verblijfsvergunningen afgeleverd aan vreemdelingen :
- € 15,00 voor een eerste identiteitskaart, alsook voor elke verblijfsvergunning bij
afgifte, de vernieuwing en de verlenging ervan, als voor ieder duplicaat;
b) op de identiteitsbewijzen zoals bedoeld bij Koninklijk Besluit van 1 september 2004
op de elektronische identiteitskaart : € 15,00.
In deze bedragen zijn de door de Overheid aan de gemeente aangerekende kosten
inbegrepen.
c) op de identiteitsbewijzen voor Belgische en vreemde kinderen beneden de twaalf jaar
- € 1,25 voor een identiteitsbewijs.
d) op de afgifte van reispassen :
- € 5,00 voor de afgifte van een nieuw paspoort
- bijzonder recht : € 0,50
- gratis voor minderjarigen
e) op afgifte van een verklaring met stedenbouwkundige inlichtingen : € 35,00 per
aanvraag
Elke aanvraag naar alle vereiste vastgoedinformatie betreft één volledig dossier. Een
volledig dossier is alle noodzakelijke informatie betreffende één perceel of,
verschillende percelen, aan elkaar grenzend en in handen van dezelfde eigenaar.
Art. 3. : De invordering zal geschieden overeenkomstig de wet van 24 december 1996
voornoemd. De inning van deze belastingen zal gebeuren als contantbelasting.
Art. 4. : Zijn van de belasting vrijgesteld :
a) de stukken die krachtens een wet, een Koninklijk Besluit of een andere
overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven ;
b) de stukken, die aan behoeftige personen worden afgegeven, de behoeftigheid wordt
vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk ;
c) de machtigingen met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds het voorwerp zijn
van de heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente ;
d) de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties ;
e) de mededeling door de politie, aan de verzekeringsmaatschappijen, van de inlichtingen
omtrent het gevolg dat gegeven werd ter zake van verkeersongevallen op de openbare weg.
Art. 5. : De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, die krachtens een Wet, een
Koninklijk Besluit of een Overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten
behoeve van de gemeente onderworpen is. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten die
de met het afgeven van reispassen belaste gemeenten ambtshalve toekomen en waarvan
sprake is in bijlage III bij de wet van 4 juli 1956.
Art. 6. : Zijn van de belasting vrijgesteld de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en
de daarmede gelijkgestelde instellingen, alsook de instelling van openbaar nut.
Art. 7. : Onderhavig reglement wordt aan de toezichthoudende overheid voorgelegd
Art. 8. : Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.
Gelet dat de WDV-fractie bemerkt dat dit nog altijd dezelfde cijfers zijn zoals vroeger
en vraagt of dit zo zal blijven.
Antwoord: 90% van de bevolking heeft reeds een elektronische identiteitskaart en de
streefdatum is 30 juni 2009 voor iedereen, dan is iedereen op gelijke manier
behandeld. Dan pas kan die 15 euro voor de elektronisch identiteitskaarten in vraag
gesteld worden, anders zou dit onrechtvaardig zijn.
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

20. Goedkeuren budget 2009 gemeente Wielsbeke.
Volgens art. 148 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad het budget vast.
Het budget 2009 werd bezorgd aan de gemeenteraadsleden op 01 december 2008.
De WDV-fractie bemerkt dat er structureel onevenwicht voor het 2e jaar op rij op
lange termijn niet haalbaar is, ofwel dienen de uitgaven beperkt te worden ofwel
dienen de ontvangsten te stijgen zodoende overboekingen te kunnen doen van
gewone naar buitengewone dienst (zie advies budgetcommissie).
De WDV-fractie vraagt welke maatregelen het bestuur zal doen?
Antwoord: hopelijk is er maar 1 indexsprong en trachten de kosten heel goed te
beheersen.
De WDV-fractie betreurt dat er geen enkele investering met eigen middelen gebeurt.
Antwoord: schuld naar beneden, met gerust gemoed lenen.
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

