GEMEENTERAAD VAN 17 MEI 2017
Aanwezig:

Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeenteraad;
Jan Stevens, burgemeester;
Rik Buyse, Magda Deprez, Daisy Haydon, schepenen;
Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen;
Georges Lambrecht, Marc Debie, Guido Callewaert, Sandra Devos,
Geert Devrieze, Eddy Duyck, Jan De Potter, Caroline Lannoo,
Youri Delporte, Pavel Verstraete, Stefaan Lambrecht, Paul De Blanck,
Kimberly Velghe, gemeenteraadsleden;
Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Rachida Abid, schepen;
Hilde Debommarez, gemeenteraadslid;
Marc Debie, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 21, 22,
23;
Kathleen Devliegere, gemeenteraadslid;
Jan De Potter, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 15
Afwezig:
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige zitting - openbare zitting
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de
vorige gemeenteraadszitting.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2. Psilon: goedkeuren agenda - algemene vergadering van 13 juni 2017
Gelet dat de gemeente wordt opgeroepen tot de algemene vergadering van PSILON
(Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen) op 13
juni 2017, met vermelding van de agenda:
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2016
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2016
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Vervanging drie waarnemend bestuurders
5. Vernieuwing mandaat commissaris
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de aan te duiden
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de
raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
3.

Psilon: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger - algemene vergadering van 13
juni 2017
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde algemene
vergadering wordt voorgesteld:

- Vertegenwoordiger: mevr. Daisy Haydon
- Plaatsvervanger: mevr. Rachida Abid
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. Psilon: voordracht afgevaardigde met raadgevende stem voor raad van bestuur
Gelet op artikel 52, tweede lid, van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 16,§1 van de statuten dat bepaalt dat aan de vergaderingen van de raad van
bestuur wordt deelgenomen door drie rechtstreeks aangeduide afgevaardigden met
raadgevende stem, met name gemeenteraadsleden die verkozen zijn op een lijst waarvan geen
enkele gekozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld
is als voorzitter van het OCMW;
Gelet op artikel 16,§2 dat de voordracht van deze raadgevende afgevaardigden vaststelt
volgens een alfabetische rangorde van deelnemende gemeenten, voor opeenvolgende periodes
van telkens twee jaar;
Gezien de gemeenten Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem de eerstvolgende drie plaatsen
innemen in deze alfabetische rangorde, nadat in de voorbije twee jaren de gemeenten
Vleteren, Waregem en Wervik aan de beurt waren;
Gelet dat de gemeenteraad wordt voorgesteld een kandidaat afgevaardigde met raadgevende
stem voor te dragen voor de periode 2017 tot aan de jaarvergadering 2019;
Gelet op de voordracht van dhr. Jan De Potter namens fractie U.-punt;
De gemeenteraad wordt voorgesteld de voorgestelde kandidaat goed te keuren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5.

Figga: goedkeuren agenda en bijhorende documentatie - algemene vergadering van 23
juni 2017
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
FIGGA;
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief om vertegenwoordigd te zijn op de algemene
vergadering van FIGGA op 23 juni 2017;
Overwegende dat de algemene vergadering van FIGGA op 23 juni 2017 volgende agenda
heeft:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Jaarrekening 2016
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen en mededelingen
Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda en de daarbij
horende documentatie en de aan te duiden vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te
geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6.

Figga: aanduiden volmachtdrager en vervangend volmachtdrager - algemene
vergadering van 23 juni 2017
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde algemene
vergadering wordt voorgesteld:
1. Vertegenwoordiger: dhr. Vincent Herman
2. Plaatsvervanger: dhr. Stefaan Lambrecht
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7.

Gaselwest: goedkeuren agenda, vaststellen mandaat en aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervanger - algemene vergadering van 23 juni 2017
Gelet dat de gemeente Wielsbeke voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij
voor Gas en Elektriciteit van het Westen;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke per aangetekend schrijven van 23 maart 2017 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Gaselwest die op 23 juni 2017 plaats heeft in Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700
Oudenaarde;
Gelet dat de agenda samen met een dossier met documentatiestukken, uitgewerkt door de raad
van bestuur in zitting van 17 maart 2017, en een nazending overgemaakt werden aan de
gemeente Wielsbeke;
Gelet op de agenda zoals voorgelegd:
1. Statutenwijzigingen:
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke
akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit
warmte
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2016
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis
System Operator cvba en Fluvius cvba
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen;
Gelet dat aan de gemeenten de keuze wordt gelaten om hetzij de volledige activiteit warmte
toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, dan wel om enkel de
ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest. Deze keuzemogelijkheid is ingegeven door het feit dat een aantal
gemeenten heeft laten weten dat ze recht heeft op Vlaamse en/of Europese subsidies, onder
meer in het kader van stadsvernieuwingsprojecten. Het eigenaarschap van de warmtenetten is
één van de vereisten voor het ontvangen van de subsidie.
Gelet dat om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren de gemeente
Wielsbeke een beroep wenst te doen op de opdrachthoudende vereniging Gaselwest die door
middel van haar exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba en op termijn via diens

filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen
beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van
Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de aanleg van het warmtenet en de distributie van de
warmte tot bij de verbruikers. Dit houdt concreet in dat aan Gaselwest, als
distributienetbeheerder, en Eandis System Operator cvba, als exploitatiemaatschappij, en
diens filiaal Warmte@Vlaanderen dat, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te
nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van
Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de exploitatietaken inzake de activiteit warmte over
heel Vlaanderen, de opdracht wordt gegeven voor:
- het coördineren van een warmtestudie,
- het ontwerp en de aanleg van een warmtenet,
- het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet,
- het monitoren en sturen van het warmtenet,
- het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet,
- het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet,
- het toewijzen van energievolumes op het net.
Gelet dat door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder
opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische
Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, de expertise omtrent de
activiteit warmte gegroepeerd zal worden op het gehele Vlaamse grondgebied. Eandis System
Operator cvba en Infrax organiseren op paritaire basis het aandeelhoudersschap en de werking
en zijn bijgevolg elk voor 50% aandeelhouder binnen Warmte@Vlaanderen. Door de
bundeling van de krachten rond warmte wordt voor deze activiteit, die een toegevoegde
waarde levert aan een duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat alle gemeenten via hun
distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten. Dergelijke regeling
kadert volledig in het engagement richting het behalen van de klimaatdoelstellingen.
Gelet dat de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van oordeel is dat de kostprijs voor de
aanleg van het warmtenet niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een
aardgasdistributienet in combinatie met een gelijkwaardige energieprestatie van de op het
aardgasnet aan te sluiten woningen. Indien aan dit criterium niet kan voldaan worden, zal er
geen warmtenet worden aangelegd en kan desgevallend voorzien worden in de aanleg van een
gasdistributienet. Het financieel risico voor de deelnemende gemeente wordt voor de
projecten die in dit kader gerealiseerd worden, daardoor vermeden.
Gelet dat overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, de gemeenteraad zijn
goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en onder
meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen;
Gelet dat de gemeenteraad tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen;
Gelet dat de vertegenwoordiger dhr. Guido Callewaert en plaatsvervanger mevr. Sandra
Devos reeds aangeduid werden in de zitting van de gemeenteraad van 30 januari 2013;
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 9 mei 2017
betreffende de aanleg van warmtenetten;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de
algemene vergadering tevens jaarvergadering, aan de voorgestelde statutenwijzigingen, aan
het vastgestelde mandaat van de aangeduide vertegenwoordiger en plaatsvervanger en deze
opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing;

Gelet dat de U. fractie tegen stemt voor de plaatsvervanger;

Uitslag van de stemming:
Voor de vertegenwoordiger: Guido Callewaert:
18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen
Voor de plaatsvervanger: Sandra Devos
10 ja-stemmen, 8 neen-stemmen

8. Goedkeuring nieuwe samenstelling milieuraad
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2013 waarin de samenstelling van de
milieuraad werd goedgekeurd;
Gelet op het feit dat er ondertussen al een aantal wijzigingen hebben plaatsgevonden in de
samenstelling van de milieuraad;
Gelet dat de nieuwe samenstelling van de milieuraad bestaat uit volgende leden:
 Schepen van Leefmilieu:
- Magda Deprez
 Gemeenteraadsleden aangeduid door de gemeenteraad:
- Jan Stevens (CD&V/N-VA)
- Stefaan Lambrecht (CD&V/N-VA)
- Jan De Potter (plaatsvervanger Eddy Duyck) (U.)
 Vertegenwoordiger van elke politieke partij:
- Sandra Devos (CD&V/N-VA)
- David Bogaert (plaatsvervanger Paul De Blanck) (U.)
 Vertegenwoordiger van de culturele adviesraad:
- Maria Ostijn
 Afgevaardigden uit de bestaande milieu- en natuurverenigingen met gekende werking:
- Dieter Anseeuw
- Hedwig Dekimpe
- Dirk Desmyter
 Afgevaardigden uit het onderwijs:
- Joke Oosterlijnck
 Afgevaardigden uit socio-culturele organisaties:
- Trees Crabbe
 Afgevaardigden uit een werkgeversorganisatie:
- Jan Voet
 Afgevaardigden uit de landbouwsector:
- Patricia De Leersnyder
 Geïnteresseerden/deskundigen:
- Guy Delesie
- Luc Delodder
- André Naessens
- Ria Van Groenweghe
- Filip Deborggraeve
- Frédéric Depypere
- Marnix Vanluchene
Voorzitter: Jan Voet
Ondervoorzitter: Luc Delodder
Secretaris/penningmeester: Olivier Adams

Gelet op de kennisname door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11
april 2017;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

9. Goedkeuring nieuwe samenstelling jeugdraad
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2014 houdende de goedkeuring en
de erkenning van de samenstelling van de gemeentelijke jeugdraad;
Gelet dat de samenstelling opnieuw gewijzigd werd onder meer omwille van de wijziging van
de leiding van de respectievelijke jeugdverenigingen, en het aanstellen van een nieuwe
ondervoorzitter;
Gelet op de nieuwe samenstelling van de jeugdraad 2017:
EFFECTIEVE LEDEN JEUGDRAAD 2017
Naam
Voornaam
Vereniging
Functie
Espeel
Gregory
Voorzitter
Coussens
Dieter
Deskundige /
penningmeester
Tydgat
Emile
Chiro Aktivo
Delange
Danielle
Chiro Elckerlyc
Bruggeman
Kobe
Chiro Jattetoet
Vanhaecke
Justine
Chiro Kris-Kras
Cordier
Thierry
Jeugdhuis Contrast
ondervoorzitter
Decaluwe
Sharon
KAJ Ooigem +/-16
Rommel
Giovanni
KAJ Ooigem 20+
Lisabeth
Annelien
Speelplein-werking ‘t
Ravotterke
PLAATSVERVANGERS JEUGDRAAD 2017
Maelfait
Achiles
Chiro Aktivo
Vanhoutte
Jana
Chiro Elckerlyc
Hellyn
Lieselotte
Chiro Kris-Kras
Nog niet
Jeugdhuis Contrast
gekend
Vandeplassche Ellen
KAJ Ooigem +/-16
Verhulst
Lukas
KAJ Ooigem 20+
Nog niet
Speelpleinwerking ‘t
gekend
Ravotterke
NIET STEMGERECHTIGD, WORDEN WEL UITGENODIGD
Moerman
Lien
Jeugdconsulent
Secretaris
Abid
Rachida
Schepen van
jeugd
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

10. Goedkeuring nieuwe samenstelling Gecoro
Gelet dat de samenstelling van Gecoro gewijzigd werd als volgt:

- Plaatsvervangend secretaris: Bruno Debrabandere zal worden vervangen door Olivier
Adams;
Gelet op de nieuwe samenstelling van Gecoro:
voorzitter
CLAEYS Tine
deskundige
TACK Jeroen
plaatsvervanger
Goedefroo Sven
deskundige
VINCENT Marie Jeanne
plaatsvervanger
Jehs Dieter
vertegenwoordiger werkgevers
VERLINDE Fernand
plaatsvervanger
Terrijn Mia
vertegenwoordiger handelaars
THYS Rik
plaatsvervanger
Arslijder Wim
vertegenwoordiger werknemers
VERHEYE Patrick
plaatsvervanger
Goutsmet Norbert
vertegenwoordiger landbouwers
CLAERHOUT Koen
plaatsvervanger
De Leersnijder Patricia
vertegenwoordiger jongeren
ESPEEL Gregory
plaatsvervanger
Lepla Thomas
vertegenwoordiger senioren
OSTIJN Maria
plaatsvervanger
Bultinck Herminia
andere vertegenwoordigers
fractie U.
DE POTTER Jan
vervanger
fractie CD&V- NVA
BUYSE Rik
vervanger
Stevens Jan
secretaris
PENNINCK MAGALI
plaatsvervanger
Olivier Adams
De gemeenteraad wordt voorgesteld de nieuwe samenstelling van Gecoro goed te keuren.

Gelet op de mail van 16 mei 2017 waarbij opgemerkt wordt dat er geen vervanger
aangesteld werd als vertegenwoordiger voor fractie U.;
Overwegende dat zijn plaatsvervanger Jan De Potter wordt voorgesteld als
vertegenwoordiger voor de fractie U.;
Overwegende dat Geert Devrieze wordt voorgesteld als plaatsvervangend lid voor de
fractie U.;
Gelet dat de gemeenteraad akkoord gaat met Jan De Potter als vertegenwoordiger en
Geert Devrieze als plaatsvervanger voor de fractie U.;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

11. AquaFlanders: beëindigen samenwerkingsovereenkomst InterRio - toetreding tot
AquaFlanders, en voorstellen vertegenwoordigers/plaatsvervangers directiecomité en
algemene vergadering
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 september 2011 betreffende de toetreding
van het gemeentebestuur Wielsbeke tot het samenwerkingsverband InterRio vanaf 1 januari

2012;
Gelet op het schrijven van de VVSG van 27 maart 2017 betreffende het afsluiten van InterRio
en de overgang naar een nieuwe overlegstructuur met AquaFlanders;
Gelet op de principe-overeenkomst tussen AquaFlanders, InterRio en de VVSG;
Gelet op de statuten van AquaFlanders vzw;
Overwegende het maatschappelijk belang van rioolbeheer;
Overwegende de sterke band van rioolbeheer met het gemeentelijk openbaar domein en de
gemeentelijke openbare werken en overwegende de vele financiële middelen die rioolbeheer
vergt;
Overwegende dat AquaFlanders vzw de koepel is van de Vlaamse rioolbeheerders en
drinkwaterbedrijven en dat AquaFlanders vzw een specifiek directiecomité riolering opricht;
Overwegende dat AquaFlanders vzw onder meer tot doel heeft, het voorbereiden van
gemeenschappelijke standpunten namens haar leden ten aanzien van initiatieven door de
Vlaamse en nationale en internationale overheden en ten aanzien van externe of overkoepelende
organisaties, op gewestelijk, nationaal en internationaal vlak;
Overwegende dat de gemeente Wielsbeke zelf haar riolen beheert;
Overwegende dat de gemeente Wielsbeke de standpunten van deze organisatie voor
sectorspecifieke belangenbehartiging mee wil bepalen en ondersteunen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 april 2017 houdens
voorstel aan de gemeenteraad om toe te treden bij AquaFlanders;
Gelet op het schrijven van de VVSG – AquaFlanders van 18 april 2017 betreffende
“lidmaatschap AquaFlanders en vertegenwoordiging gemeenten die hun riolen zelf beheren
en de VVSG binnen AquaFlanders”;
Gelet op het voorstel om akkoord te gaan met het voorstel van de VVSG betreffende de
samenstelling van de raad van bestuur en het directiecomité;
Gelet op de nog in te vullen mandaten voor de individuele gemeenten voor de raad van
bestuur en het directiecomité van AquaFlanders;
Gelet dat voor de algemene vergadering elke gemeente maximaal 2 bestuurders kan
afvaardigen, waarvan 1 stemgerechtigd;
Gelet dat dhr. Marc Debie als politiek vertegenwoordiger en dhr. Rik Buyse als politiek
plaatsvervanger voor de plenaire vergadering van het samenwerkingsverband InterRio waren
aangesteld;
Gelet dat mevr. Eveline Blockeel, diensthoofd technische dienst, als ambtelijk
vertegenwoordiger en dhr. Bruno Debrabandere als ambtelijk plaatsvervanger voor de
plenaire vergadering van het samenwerkingsverband InterRio waren aangesteld;
Gelet dat mevr. Daisy Haydon, schepen van openbare werken, als vertegenwoordiger en dhr.
Rik Buyse als plaatsvervanger worden voorgesteld als kandidaten voor de algemene
vergadering van AquaFlanders;
Gelet dat mevr. Eveline Blockeel, diensthoofd technische dienst, als vertegenwoordiger en
dhr. Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris, als plaatsvervanger worden voorgesteld voor
het directiecomité van AquaFlanders;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

12. ORC Canal Rally: aanvaarding BNIP 27 en 28 mei 2017
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 door de gemeentelijke diensten van de gemeenten Oostrozebeke, Harelbeke, Meulebeke
en Wielsbeke een Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt voor de ORC Autorally die
doorgaat op 27 en 28 mei 2017;
Gelet op de veiligheid en hulpverlening door de diverse hulpdiensten aan deelnemers en
toeschouwers, wordt de gemeenteraad voorgesteld dit BNIP te aanvaarden;

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

13. ORC Canal Rally: politieverordening betreffende de beperkingen op de ambulante
activiteiten op 27 en 28 mei 2017
Gelet dat op 16 november 2016 de vzw Rally Events met maatschappelijke zetel te 8740
Pittem, Tieltstraat 121 een officiële aanvraag ingediend heeft tot het inrichten van een rally op
de openbare weg, met name de Orc Canal Rally 2017 – 11° editie”;
Gelet dat deze 11° editie van de “Orc Canal Rally” doorgaat tijdens het weekend van 27 en 28
mei 2017;
Gelet dat de verkenningsritten en keuringen plaatsvinden op zaterdag 27 mei 2017;
Gelet dat de 3 klassementsproeven plaatsvinden op zondag 28 mei 2017;
Gelet dat ter gelegenheid van deze 11° editie van de “Orc Canal Rally” een grote
volkstoeloop kan verwacht worden en bij dergelijke manifestaties de veiligheid van de
voetgangers, toeschouwers en andere weggebruikers in het gedrang kan komen bij een te
talrijke aanwezigheid van ambulante handelaars;
Gelet dat om veiligheidsredenen het dan ook opportuun is om het aantal verkooppunten van
eetwaren en dranken te beperken;
Gelet dat ook het gebruik van alcoholische dranken binnen en naast het snelheidsparcours de
openbare orde kan verstoren zodat ook hierdoor de veiligheid van toeschouwers en
wedstrijddeelnemers in het gedrang zou kunnen komen;
Gelet dat voorliggende tijdelijke politieverordening dan ook de openbare orde en de
veiligheid van piloten en toeschouwers probeert te verzekeren door:
1. een verbod tot ambulante handel
2. een alcoholverbod;
Gelet dat 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), het vaststellen van een tijdelijk verbod tot ambulante handel en van een tijdelijk
alcoholverbod tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

14. OCMW: kennisname dienstjaarrekening 2016
Gelet op de OCMW-rekening 2016 vastgesteld door de OCMW-raad op 26 april 2017 en
opgemaakt volgens de nieuwe beleidsinstrumenten;
Gelet op de voorliggende jaarrekening 2016 en bijlagen;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad op 26 april 2017 houdende vaststelling van de
jaarrekening 2016;

De gemeenteraad wordt voorgesteld hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

15. Kerkfabrieken St.Bavo - St.Brixius - St.Laurentius: advies Rekening 2016
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni
2008, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de Centrale Kerkbesturen van de erkende erediensten, inzonderheid artikel
39 tot en met artikel 44;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van
Binnenlands Bestuur van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2008/06 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van
Binnenlands Bestuur van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2016 van de drie kerkfabrieken niet gecoördineerd werden
ingediend door het Centraal Kerkbestuur bij het gemeentebestuur en dat de documenten
fragmentarisch en onvolledig waren;
Gelet op het diverse mailverkeer met het Centraal Kerkbestuur;
Overwegende dezelfde problematiek als bij de rekeningen 2015 waarbij men er niet in slaagde
om de rekeningen gecoördineerd in te dienen zoals de wet opschrijft;
Gelet op de mail verstuurd door de financieel beheerder van 11 april 2017 met de vraag tot
vervollediging van de stukken die dienden te worden voorgelegd door de kerkfabrieken SintLaurentius, Sint-Bavo en Sint-Brixius;
Overwegende het nazicht van de grootboekfiches van de MAR 121, 130, 2103, 2001 en 2004
van het boekjaar 2016 en MAR 2001 en 2004 van het boekjaar 2015 voor de kerkfabriek SintBavo;
Gelet op de mail van 5 mei 2017 waarbij door het Centraal Kerkbestuur de instructies werden
meegegeven aan het gemeentebestuur om via Religiosoft de gevraagde patrimoniumfiches op
te vragen voor de kerkfabriek Sint-Bavo en bij het volgen van deze instructies blijkt dat de
gegevens voor het gemeentebestuur niet beschikbaar zijn;
Overwegende dat er geen overeenstemming kan aangetoond worden tussen de
patrimoniumfiches en de ontvangen opbrengsten en deze opmerking ook deel uitmaakte van
de opmerkingen in de rekening 2015 voor de kerkfabriek Sint-Bavo en dit duidelijk en
meermaals werd gecommuniceerd aan het Centraal Kerkbestuur;
Gelet op het voorstel tot waarderingsregels zoals geformuleerd door het Centraal Kerkbestuur
voor de drie kerkfabrieken;
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Bavo van 24 januari 2017 waarbij de jaarrekening
2016 als volgt wordt afgesloten:
Overschot/tekort exploitatie 2015
Exploitatie-uitgaven
Exploitatieontvangsten
Exploitatietoelage
Overschot exploitatie 2016

23.951,67 euro
45.704,08 euro
5.415,48 euro
29.105,00 euro
12.768,07 euro

Overschot/tekort exploitatie 2015
Overschot/tekort investeringen 2015
Investeringsuitgaven
Investeringsontvangsten
Overschot/Tekort investeringen 2016

23.951,67 euro
0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro

Gelet op de controle die door de financieel beheerder werd uitgevoerd en afgerond op 8 mei
2017 en waaruit volgende zaken zijn gebleken over de dienstjaarrekening 2016 van de
kerkfabriek Sint-Bavo:
 Er kan niet aangetoond worden dat de patrimoniumfiches in overeenstemming
zijn met de geïnde ontvangsten en dit niettegenstaande de opmerking over
hetzelfde onderwerp in het kader van de rekening 2015;
Overwegende het nazicht van de grootboekfiches van de MAR 120, 130, 133, 2013 en 2047
van het boekjaar 2016 voor de kerkfabriek Sint-Brixius;
Overwegende het nazicht van de berekeningswijze van het percentage voor de
penningmeester en de vaststelling dat het teveel betaalde in de rekening 2015 in tussentijd
werd terugbetaald en geregistreerd in de rekening 2016;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Brixius voldoende uitleg verschaft over de afwijking
van de patrimoniumfiches ten opzichte van de geregisteerde ontvangsten;
Gelet op de mail van 21 april 2017 waarbij door het Centraal Kerkbestuur de laatste
verantwoordingsstukken betreffende de kerkfabriek Sint-Brixius werden ingediend;
Gelet op het voorstel tot waarderingsregels zoals geformuleerd door het Centraal Kerkbestuur
voor de drie kerkfabrieken;
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Brixius van 16 februari 2017 waarbij de
jaarrekening 2016 als volgt wordt afgesloten:
Overschot/tekort exploitatie 2015
Exploitatie-uitgaven
Exploitatieontvangsten
Exploitatietoelage
Overschot exploitatie 2016

26.113,28 euro
43.447,91 euro
16.916,19 euro
12.603,58 euro
12.185,14 euro

Overschot/tekort investeringen 2015
Investeringsuitgaven
Investeringsontvangsten
Tekort investeringen

19.145,65 euro
0,00 euro
0,00 euro
-6.580,41 euro

Overwegende het nazicht van de grootboekfiches van de MAR 2005, 2022, 2207, 232, 240,
121 en 10 van het boekjaar 2016 voor de kerkfabriek Sint-Laurentius via Religiopoint;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Laurentius geen enkele uitleg verschaft over de
afwijkingen van de patrimoniumfiches ten opzichte van de ontvangsten;
Overwegende de voldoende verantwoording betreffende de geboekte verzekering op MAR
2061 en de boekingen op MAR 133;
Gelet op de controle die door de financieel beheerder werd uitgevoerd en afgerond op 8 mei
2017 en waarbij er volgende opmerkingen werden geformuleerd:
 Er kan niet aangetoond worden dat de patrimoniumfiches in overeenstemming
zijn met de geïnde ontvangsten en dit niettegenstaande de opmerking over
hetzelfde onderwerp in het kader van de rekening 2015;



De kerkfabriek blijft echter uitgaven boeken en doorrekeningen aan het
gemeentebestuur op de “stichtingen”, niettegenstaande de opmerking in de
rekening 2015 en het feit dat deze uitgaven nooit ten laste kunnen komen van
de gemeentelijke bijdrage;
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Laurentius van 23 januari 2017 waarbij de
jaarrekening 2016 als volgt wordt afgesloten:
Overschot/tekort exploitatie 2015
Exploitatie-uitgaven
Exploitatieontvangsten
Exploitatietoelage
Overschot exploitatie 2016

32.448,14 euro
41.499,17 euro
9.897,48 euro
21.380,00 euro
22.226,45 euro

Overschot/tekort investeringen 2015 0,00 euro
Investeringsuitgaven
0,00 euro
Investeringsontvangsten
0,00 euro
Overschot/Tekort investeringen 2016 0,00 euro
Gelet op artikel 42 en artikel 43 van het Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten waarbij de Gemeenteraad advies dient uit
te brengen binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het inkomen van de
volledige jaarrekening bij de gemeenteoverheid en dat deze datum, bij ontbreken van
bijkomende gegevens, wordt vastgesteld op 8 mei 2017;
De gemeenteraad wordt voorgesteld advies te geven voor deze 3 rekeningen.

Gelet dat de U. fractie akkoord is met het gunstig advies voor de KF Sint-Brixius,
maar niet akkoord gaat met het ongunstig advies voor KF Sint-Bavo en KF SintLaurentius en daarom tegen stemt;
Uitslag van de stemming:
- KF Sint - Brixius:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
- KF Sint - Bavo en KF Sint - Laurentius:
10 ja-stemmen
7 neen-stemmen

16. Hervaststelling schema M2 meerjarenplan 2014-2019
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus (hierna
BBC) van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
van 25 juni 2010, zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor het
maatschappelijk welzijn en de bijlagen bij dit besluit;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 waarbij het oorspronkelijk
strategisch meerjarenplan (2014-2019) werd goedgekeurd;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 betreffende de goedkeuring van de
wijziging van het strategisch meerjarenplan (2014-2019) voor de gemeente;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2015 betreffende de goedkeuring van
de wijziging van het strategisch meerjarenplan (2014-2019), aanpassing 2015/1, voor de
gemeente;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2016 betreffende de goedkeuring van de
wijziging van het strategisch meerjarenplan (2014-2019), aanpassing 2016/1, voor de
gemeente;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2016 betreffende de goedkeuring van
de wijziging van het strategisch meerjarenplan (2014-2019), aanpassing 2016/1 en 2017, voor
de gemeente;
Gelet op de vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur om een nieuw schema voor te
leggen voor de gemeenteraad naar aanleiding van de vaststelling dat het digitaal bestand niet
in overeenstemming was met de papieren versie van het schema M2;
Overwegende dat in het oorspronkelijk schema M2 er tussen de jaren 2016 en 2017 op de
papieren versie geen overeenstemming was tussen het gecumuleerd budgettair resultaat voor
het jaar 2016 en het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar voor het jaar 2017;
Overwegende dat er voor een bedrag van €600.000,00 aan resultaat, op de papieren versie,
niet werd overgedragen;
Overwegende dat dit gunstige resultaat zijn invloed heeft op het gecumuleerd budgettaire
resultaat voor de jaren 2016 t.e.m. 2019 en dat finaal het gecumuleerde budgettaire resultaat
eind 2019 €5.105.325,53 bedraagt ipv €4.505.325,53;
Overwegende dat dit geen invloed heeft voor de autofinancieringsmarge en bijgevolg het
schema voor het overige onveranderd blijft;
Gelet op het in bijlage gevoegde ontwerp van schema M2;
De gemeenteraad wordt voorgesteld het schema M2 van het strategisch meerjarenplan 20142019, aanpassing 2016/1 + 2017 goed te keuren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

17. Goedkeuren actualiseren van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs
gemeentewegen
Gelet de nieuwe gemeentewet: onder andere artikel 119 en artikel 135;
Gelet het Gemeentedecreet: onder andere artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57 en 58,
artikel 64, artikel 192;
Gelet op de goedkeuring van de Code voor infrastructuur– en nutswerken langs
gemeentewegen van 2001, door de gemeenteraad van 28 november 2001;
Gelet dat de code voor infrastructuur - en nutswerken langs gemeentewegen van 2001
geactualiseerd diende te worden;
Gelet dat de gemeente en netwerkbeheerders partners zijn bij de aanleg van infrastructuur in
het gemeentelijk openbaar domein en dat gemeentewerken en nutswerken en nutswerken
onderling continu afstemming en overleg vergen;
Gelet dat in 2001 de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur - en nutswerken langs
gemeentewegen opstelden met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor werken
in het openbaar domein;
Gelet dat ondertussen vanuit de ervaringen op het terrein de vraag groeide naar actualisatie
van de code. Zo worden niet alle doelstellingen (oa kwaliteitsvol herstel,
klachtenbehandeling, communicatie) voldoende gehaald;

Gelet dat er ook nood is aan betere afdwingbaarheid;
Gelet dat de ervaring en vraag naar het ‘minder hinder’ concept toenam;
Gelet dat er digitale tools (KLIP, KLIM, GIPOD, …) ontstonden die de afspraken uit de code
kunnen ondersteunen;
Gelet dat om deze redenen de VVSG en de VRN de code van 2001 actualiseerden;
Gelet dat deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein
en van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur, kwaliteitsvolle uitvoering van
werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein, een goed herstel van het openbaar
domein na nutswerken, een betere afstemming van werken, een betere communicatie,
aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor
meldingen en klachten;
Gelet dat in de code afspraken staan over de handhaving ervan;
Gelet dat bij het opstellen van deze code ernaar gestreefd werd om een behoorlijk bestuur
door de overheid en minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een
goede dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven;
Gelet dat deze code tot stand kwam na intensieve besprekingen tussen een delegatie van
nutsbedrijven, een delegatie van gemeenten (van klein tot groot), de Vlaamse Raad van
Netwerkbeheerders, de VVSG, TedeWest en Igemo;
Gelet dat de VVSG alle gemeenten en nutsbedrijven oproept om deze code te onderschrijven;
Gelet dat door een standaardisering van de afspraken de nutsmaatschappijen de afspraken
beter kunnen laten doorwerken in hun organisatie en de afspraken beter kunnen afgedwongen
worden bij de uitvoerders op het terrein;
Gelet dat de raad van bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten de Code
voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goedkeurde in de zittingen van 3
februari 2016 en 02 maart 2016;
Gelet dat het de bedoeling is om de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs
gemeentewegen toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied
van onze gemeente;
Gelet dat de ondertekening van de code op zich geen financiële gevolgen en geen gevolgen
voor het personeelsbestand heeft;
Gelet dat als de afspraken uit de code worden nageleefd, de afstemming met werken door
derden en de kwaliteit van werken door derden zullen verbeteren en hierdoor op termijn de
uitgaven voor de gemeente kunnen dalen;
Gelet dat om te voldoen aan de gemeentelijke engagementen van de code en om de afspraken
uit de code te doen naleven er in de dagelijkse werking een impact kan zijn op het
personeelsbestand;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te geven.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

