GEMEENTERAAD DD. 20 DECEMBER 2012
Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester,
Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter
OCMW), schepenen
Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout, Hilde Debommarez-Vermeulen, Isabelle
Decrans-Mervillie, Filip Dinneweth, Gaby Benoit, Carlos Verbrugghe (voorzitter raad), Geert
Devrieze, Sandra Devos-Vanwonterghem, Andre Naessens, Cecile Vanhoutte, Paul De
Blanck, Muylaert-Abid Rachida, gemeenteraadsleden
en Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris.
OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting.

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen
WDV: 8 neen-stemmen, om reden dat de rekening 2011 niet is voorgekomen.
Onafhankelijk lid: 1 neen-stem.

2.

Aanvullend politiereglement inzake een snelheidsbeperking tot 70 km/u op de
gewestweg N357.

Gelet op de ontvangst van het ontwerp van ministrieel besluit houdend een aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de Gewestweg N357 inzake
een snelheidsbeperking tot 70 km/u;
Gelet op het positief advies van het College van burgemeester en schepenen, met dien
verstande dat er voorgesteld wordt om op de N382 op het stuk ‘Verbindingsstraat naar
Ingelmunster’ er 90 km/u mag gereden worden;
Tevens stelt het College van burgemeester en schepenen voor dat er vanaf de Fabiolabrug
komende van Ingelmunster 70 km/uur mag gereden worden.
De gemeenteraad wordt voorgesteld gunstig advies te verlenen.
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen
WDV: 8 ja-stemmen
Onafhankelijk lid: 1 onthouding.

3.

Lokaal toewijzingsreglement voor ouderen voor toewijzing van sociale huurwoningen :
Aanpassing.

De Gemeenteraad keurde in haar zitting van 4 juli 2012 het gemeentelijke lokaal
toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen voor ouderen goed.
Dit reglement werd vervolgens overgemaakt aan Vlaams Minister van Wonen, Mevrouw
Freya Van den Bossche voor goedkeuring.
Minister Freya Van den Bossche deelde in een schrijven van 26 november 2012 haar
goedkeuring mee mits het aanbrengen van een aantal wijzigingen en het schrappen van een
aantal elementen.
Dit schrijven van Vlaams Minister Freya Van den Bossche van 26 november 2012 wordt
thans ter kennis gebracht aan de Gemeenteraad.

Tevens wordt aan de Gemeenteraad gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan het aangepast
ontwerp van gemeentelijk lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen voor
ouderen.
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen
WDV: 8 ja-stemmen
Onafhankelijk lid: 1 onthouding.

4.

Kennisname van de definitieve goedkeuring gemeenterekening 2010 door de
Gouverneur.

De gemeenterekening 2010 werd definitief vastgesteld door het besluit van de gouverneur in
datum van 24 oktober 2012, cfr. brief met kenmerk DBS 2012-2034/FG van het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur van 25 oktober 2012.
Dit besluit en de bijlage met opmerkingen en aanbevelingen worden ter kennis gebracht aan
de gemeenteraad.
Waarvan kennisname.

5.

Goedkeuring budgetwijziging nr. 1- gewone dienst - dienstjaar 2012.

De budgetwijziging nr. 1 gewone dienst – dienstjaar 2012 werd de raadsleden bezorgd op 5
december 2012.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Schepen Rik Buyse licht toe dat de verhoging van de uitgaven en de inkomsten te
maken heeft met drankencentrale Nuytten.
WDV vindt dat het papier dat we gekregen hebben denkoefeningen zijn en niets
waard zijn als er nog geen rekening 2011 is.
Antwoord: Er wordt geopteerd om budget 2013 goed te keuren dan te werken met
voorlopige twaalfden.
De rekening 2011 zal behandeld worden in de gemeenteraad van 31 januari 2013.
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen
WDV: 8 neen-stemmen
Onafhankelijk lid: 1 neen-stem.

6.

Goedkeuring budgetwijziging nr. 2 - buitengewone dienst - dienstjaar 2012.

De budgetwijziging nr. 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2012 werd de raadsleden bezorgd
op 5 december 2012.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen
WDV: 8 neen-stemmen
Onafhankelijk lid: 1 neen-stem.

7.

Goedkeuren budget 2013 gemeente Wielsbeke.

Volgens art. 148 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad het budget vast.
Het budget 2013 werd bezorgd aan de gemeenteraadsleden op 5 december 2012.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.

Schepen Rik Buyse licht kort toe: algemene opmerkingen (werkingskosten bevroren
en soms naar beneden; dividenden Gaselwest en Figga blijven dalen.
WDV stelt algemeen vast dat het budget een positief resultaat toont, maar dat na het
inbrengen van de cijfers van de rekening 2011 het resultaat negatief zal zijn;
Tevens heeft WDV enkele vragen ivm volgende pagina’s:
-pagina 110-111: cijfers Wielsbeekse Feesten stijgen:
Antwoord: Op de Wielsbeekse Feesten is er ook activiteit in het kader van
sportgemeente 2013 (binnen de grenzen);
-pagina 134: bureaumeubilair in 2011?;
Antwoord: zal worden bezorgd.
-pagina 110 en 112: feesten en plechtigheden: Ooigem (€ 2.000 en € 950 : € 3.200)
en SBV slechts € 950;
Antwoord: wordt bezorgd.
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen
WDV: 8 neen-stemmen
Onafhankelijk lid: 1 neen-stem.

8.

Vaststellen gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar
2013.

Het College van burgemeester en schepenen stelt voor om de opcentiemen vast te stellen op
1.600 voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.
Deze belasting is van toepassing op 1 januari 2013.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Schepen Rik Buyse licht kort toe: naast besparingen zijn er ook lastenverhogingen
nodig, was reeds in het meerjarenplan van 2009 voorzien. De opcentiemen liggen al
jaren heel laag, enkel Ardooie doet beter. De opcentiemen voor vergelijkbare
gemeenten, bvb. Meulebeke-Waregem zijn reeds jaren 1.600, Ingelmunster zelfs
1.750, Zwevegem is 1.950 en Avelgem 2.000. Mede door de ondertekening met het
lokaal pact zijn we ons engagement deze legislatuur nagekomen, ondanks het
ambitieus investeringsprogramma (wegen, gebouwen, verouderd wagenpark) en de
crisis. Nu doen we een inhaalbeweging, waardoor we op hetzelfde niveau komen als
Meulebeke/Waregem. Als bestuur hebben we voorafgaand overleg gehad met
VOKA, waarmee we afgesproken hebben om voor 2013 op 1.600 opcentiemen te
behouden, maar we hebben tevens de afspraak/engagement gemaakt dat we zo
snel mogelijk naar een vermindering van opcentiemen gaan. Indien geen heirkracht,
streven we reeds voor 2015 om de opcentiemen naar 1.500 te brengen.
WDV: gezien de cijfers van de rekening 2011 nog niet gekend zijn, stellen we ons de
vraag op wat jullie zich hebben gebaseerd? WDV licht toe aan de hand van een
voorbeeld: bescheiden woning betaalt nu € 302 en in 2013 komt er € 100 bij! Niet
alleen geldig voor de privé personen maar ook voor de bedrijven.
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen
WDV: 8 neen-stemmen
Onafhankelijk lid: 1 neen-stem.

9.

Vaststellen aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2013.

Het College van burgemeester en schepenen stelt voor om de aanvullende gemeentebelasting
op de personenbelasting vast te stellen op 7,5% voor de periode van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2013.
Deze belasting is van toepassing op 1 januari 2013.

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Onafhankelijk lid: die in naam van de Wielsbeekse bevolking bedankt voor de
verkiezingsbelofte.
Antwoord: dit klopt niet.
WDV: met deze stijging van 15% tref je iedereen meer; je treft de ganse bevolking.
WDV: volgens een simulatie voor een doorsneegezin zal het € 150/jaar meer zijn.
Antwoord: Het is een normaal percentage tov de omliggende gemeenten.
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen
WDV: 8 neen-stemmen
Onafhankelijk lid: 1 neen-stem.

10. Vaststellen gemeentelijke kohierbelasting - algemene gemeentebelasting - aanslagjaar
2013.
Het College van burgemeester en schepenen stelt voor om de algemene gemeentebelasting
voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 vast te stellen op 75,00 euro.
Gelet op de vermindering tot 65,00 euro voor leefloners en gezinnen die van een verhoogde
tegemoetkoming in de ziekteverzekering genieten;
Gelet dat vanaf 1 januari 2013 er slechts 1 aanslag meer is per adres;
Deze belasting is van toepassing op 1 januari 2013.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen
WDV: 8 ja-stemmen
Onafhankelijk lid: 1 neen-stem.

11. Vaststellen gemeentelijke contantbelasting op afgifte administratieve stukken aanslagjaar 2013.
Voor de periode ingaande op 1 januari 2013 en eindigend op 31 december 2013, wordt
voorgesteld om volgende belasting te heffen op de afgifte van administratieve stukken :
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, evenals 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 kinderen van vreemde nationaliteit beneden twaalf jaar :
€ 3,00 voor een identiteitsbewijs.
d) op de elektronische identiteitsbewijzen voor kinderen met Belgische nationaliteit beneden
twaalf jaar : € 3,- voor een KIDS-ID.
Dit bedrag stemt overeen met de door de Overheid aangerekende kost.
e) op de afgifte van reispassen :
- € 5,00 voor de afgifte van een nieuw paspoort
- bijzonder recht : € 0,50
- gratis voor minderjarigen
f) op afgifte van een verklaring met stedenbouwkundige inlichtingen : € 50,00 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.

g) op de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning:
- € 15 per aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling (inclusief meldingen)
- € 30 per aanvraag met uitgebreide dossiersamenstelling + de kosten nodig voor de
aangetekende zendingen verbonden aan de procedure
h) op de milieuvergunningsaanvraag tot de exploitatie van een nieuwe inrichting of het
wijzigen, uitbreiden, toevoegen of hernieuwen van de bestaande milieuvergunning:
- klasse I (zonder milieueffectenrapport):
€ 725
- klasse I (met milieueffectenrapport):
€ 1450
- klasse II:
€ 75
- klasse III:
€ 25
- kleine verandering van een bestaande inrichting klasse I of klasse II: € 25
- aanvraag tot exploitatie die na wijziging of aanvulling vergunningsplichtig wordt: €25
- aanvraag tot overname van een vergunde inrichting:
€ 25
- veranderding van een bestaande 3e klasse die na verandering 3e klasse blijft en geen
deel uitmaakt van een milieutechnische éénheid die vergund is als 1e of 2e klasse: € 25
j) voor de afgifte van een conformiteitsattest wordt een retributie aangerekend van:
- € 60,00 voor de woningen
- € 60,00 voor een kamerwoning, verhoogt met € 12,50 per kamer vanaf de zesde kamer,
met een maximum van € 1.240,00
Deze belasting is van toepassing op 1 januari 2013.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen
WDV: 8 ja-stemmen
Onafhankelijk lid: 1 neen-stem.

12. Vaststellen gemeentelijke kohierbelasting taxidiensten en diensten voor het verhuur van
voertuigen met bestuurder - aanslagjaar 2013.
Het College van burgemeester en schepenen stelt voor om een jaarlijkse directe belasting te
heffen op de voertuigen bestemd tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder :
§1. De belasting bedraagt 250,00 EUR per jaar en per in de akte van de vergunning
vermeld voertuig voor de vergunningen afgeleverd voor de exploitatie van een dienst
voor het verhuren van voertuigen met bestuurder bedoeld in artikel 42 §2 van het
decreet van 20 april 2001 wanneer de exploitant geen gebruik maakt van
standplaatsen op de openbare weg.
§2. De belasting bedraagt 250,00 EUR per jaar en per in de akte van de vergunning
vermeld voertuig voor de vergunningen afgeleverd voor de exploitatie van taxidienst
bedoeld in artikel 42 §3 van het decreet van 20 april 2001 wanneer de exploitant geen
gebruik maakt van standplaatsen op de openbare weg.
§3. De belasting bedraagt 450,00 EUR per jaar en per in de akte van de vergunning
vermeld voertuig wanneer de exploitant in afwijking van §1 en §2 wel gebruik maakt
van standplaatsen op de openbare weg.
§4. De belasting in §1,§2 of §3 worden verhoogd met een belasting van 75,00 EUR
per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig wanneer de exploitant
geen gebruik maakt van een standplaats op de openbare weg maar van wie de
voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie.
Dit voorstel vloeit voort uit de toepassing van het decreet van 20 april 2001, gewijzigd bij
decreet dd. 13 februari 2001 en bij decreet dd. 8 mei 2009.
Deze belasting is van toepassing op 1 januari 2013.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen
WDV: 8 neen-stemmen

Onafhankelijk lid: 1 neen-stem.

13. Kennisname van de dienstjaarrekening 2004 van de Lokale Politie van de PZ MIDOW.
Gelet dat de begrotingsrekening 2004 werd nagezien en aangenomen door de politieraad van
de Lokale Politiezone MIDOW 5454 in openbare vergadering van 22 oktober 2012;
Gelet dat de gemeenteraad kennis neemt van de dienstjaarrekening 2004;
De dienstjaarrekening 2004 van de politiezone MIDOW ligt ter inzage op het gemeentehuis.
Waarvan kennisname.

14. Kennisname van de dienstjaarrekening 2005 van de Lokale Politie van de PZ MIDOW.
Gelet dat de begrotingsrekening 2005 werd nagezien en aangenomen door de politieraad van
de Lokale Politiezone MIDOW 5454 in openbare vergadering van 4 december 2012;
Gelet dat de gemeenteraad kennis neemt van de dienstjaarrekening 2005;
De dienstjaarrekening 2005 van de politiezone MIDOW ligt ter inzage op het gemeentehuis.
Waarvan kennisname.

15. Kennisname politiebegrotingswijziging 2012 van de politiezone MIDOW.
De gemeenteraad neemt kennis van de politiebegrotingswijziging 2012 voor het dienstjaar
2012 van de Politiezone MIDOW, die werden goedgekeurd door de politieraad op 22 oktober
2012.
De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen.
Waarvan kennisname.

16. Kennisname - Specifiek toezicht - goedkeuring politiebegrotingswijziging 2012
politiezone MIDOW.
Gelet op de brief met kenmerk 2012/B/54/2 van 4 december 2012 en besluit van de
Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken, Politionele veiligheid, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, Brugge,
betreffende het Specifiek toezicht – Goedkeuring politiebegrotingswijziging 2012 politiezone
MIDOW.
Dit dossier wordt ter kennis voorgelegd aan de gemeenteraad.
Waarvan kennisname.

17. Goedkeuren van de gemeentelijke dotatie 2013 aan de Politiezone MIDOW.
Gelet op de voorbereidingen van budget 2013 voor de gemeente en politiezone MIDOW, en
het op dit ogenblik voorhanden zijnde ontwerp van politiebegroting 2013;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 22 oktober 2012;

Gelet op een dotatie voor de gemeente Wielsbeke voor 2013 aan de politiezone MIDOW,
voorzien in het ontwerp van begroting geraamd wordt op € 797.295,58;
WDV stelt zich de vraag of de andere gemeenten, met de stijging van 5% akkoord
zullen gaan.
Antwoord: Meulebeke zal dit pas in januari met het nieuwe college bespreken; van
de andere gemeenten hebben we geen weet. In de politieraad zal er gewerkt worden
met 3 voorlopige twaalfden.
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen
WDV: 8 ja-stemmen
Onafhankelijk lid: 1 neen-stem.

