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OPENBARE ZITTING 

 

De WDV-fractie vraagt om een agendapunt toe te voegen wegens de 
spoedeisendheid namelijk: Kinderopvang Ooigem. 
De voorzitter schorst de zitting en vraagt nadien de stemming voor toevoeging vraag 
als extra punt. 
De uitslag van de stemming: 
CD&V/N-VA-fractie: 10 neen-stemmen 
WDV-fractie: 8 ja-stemmen 
onafhankelijk lid: 1 ja-stem 
Het punt wordt niet toegevoegd. 
 
 
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Het onafhankelijk lid merkt op dat er niets genoteerd is over de brief behandeld in de 
geheime zitting en vindt het jammer dat dit niet in openbare zitting werd behandeld. 
De WDV-fractie merkt op dat er in het verslag weinig bemerkingen genoteerd 
worden. 
Antwoord: Bij goedkeuring van een agendapunt door alle raadsleden worden de 
vragen niet genotuleerd. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen (CD&V/N-VA-fractie) 
8 neen-stemmen (WDV-fractie) 
1 neen-stem (onafhankelijk lid) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kennisname nieuwe naam - Hulpverleningszone Fluvia. 

 

Op 25 november 2011 hebben wij een schrijven ontvangen van de Hulpverleningszone 

Fluvia, Grote Markt 54, Kortrijk, met de melding dat op 24 juni 2011 de prezonale raad van 

de operationele prezone van onze hulpverleningszone beslist heeft zich voortaan te 

identificeren als de hulpverleningszone Fluvia. 

De prezonale raad van 28 oktober 2011 heeft beslist om deze nieuwe naam dan ook officieel 

ter kennis te brengen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 



3. Interlokale vereniging Associatie Midwest - algemene overeenkomst : goedkeuring. 

 

Sinds 2005 komen de burgemeesters van de gemeenten uit de regio Roeselare – Tielt bijeen in 

het Midwestoverleg. 

De voorbije jaren is de samenwerking in de regio en tussen de gemeenten van de regio sterk 

toegenomen.  Met een actieve werking van het Midwestoverleg, de gebiedsgerichte werking 

van de provincie, de toenemende regionale werking in de WVI en de initiatieven van RESOC 

werd een structurele ondersteuning uitgebouwd rond deze regionale samenwerking. 

De studie naar schaalveranderingen die in 2010 werd uitgevoerd, bevestigt dat er op veel 

beleidsdomeinen wordt samengewerkt in de regio.  Anderzijds toont deze studie ook aan dat 

de bestaande structuren en samenwerkingsverbanden niet altijd even transparant en efficiënt 

zijn. 

Tegelijkertijd neemt de nood aan gespecialiseerde expertise bij de gemeenten toe.  Lokale 

besturen (gemeenten, OCMW’s, …) beschikken niet altijd over de mogelijkheid om deze 

expertise alleen uit te bouwen.  Ook de samenwerkingsverbanden vragen om professionele 

ondersteuning. 

Tot op heden beschikt de regio niet over een schelpstructuur die de lokale besturen uit de 

regio Midden-West-Vlaanderen zou toelaten om personeelsleden of expertise te delen voor 

uitdagingen en verantwoordelijkheden die gelijkaardig zijn in de verschillende besturen of die 

de samenwerking tussen lokale overheden kan faciliteren.  Ook is er geen structuur om 

nieuwe samenwerkingsvormen onder te brengen of bestaande te heroriënteren. 

De oprichting van een interlokale vereniging kan zorgen voor dergelijke schelpstructuur.  Het 

is op vandaag de meest geschikte juridische vorm en kan ook het snelste worden opgestart.  

Eventueel kan later gekozen worden voor een structuur die beter aansluit bij de vragen en 

uitdagingen die zich dan stellen. 

Aan deze interlokale vereniging wordt een afsprakenkader gekoppeld om de wederzijdse 

rechten en plichten van de toetredende partners vast te leggen. 

De goed te keuren tekst van de statuten werd toegevoegd ter inzage aan het dossier. 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om  

-  haar goedkeuring te verlenen aan de toetreding tot de Interlokale Vereniging Associatie 

Midwest  

- haar goedkeuring te verlenen aan de algemene overeenkomst ILV Associatie Midwest  

- het college van burgemeester en schepenen te machtigen tot het afsluiten van 

aanvullende overeenkomsten  

- de latere toetreding van het OCMW tot dezelfde ILV goed te keuren 

Aangezien het OCMW reeds in haar zitting van 20 december 2011 besliste tot toetreding tot 

deze ILV, kan de gemeenteraad onmiddellijk overgaan tot het goedkeuring van deze 

toetreding door het OCMW. 

Het onafhankelijk lid merkt op dat dinsdag het OCMW dit reeds heeft goedgekeurd 
en vindt het logisch dat eerst de gemeenteraad dit zou moeten doen. 
Antwoord: Het OCMW heeft reeds beslist en de gemeenteraad neemt hier kennis 
van. 
De WDV-fractie heeft volgende vragen in verband met de interlokale vereniging: 

1. Voor welk bepaald project 
2. Welke expertise?  
3. Werd er misschien niet geïnvesteerd in personeel?  
4. Wat kost dit financieel?  
5. Is er presentiegeld?  

Antwoord: Het doel wordt door de burgemeester voorgelezen; personeel wordt niet in 
vraag gesteld + bestaand burgemeestersoverleg wordt formeel georganiseerd zoals 
delen van expertise; en er is geen zitpenning;  
Er is geen extra bijdrage voor 2011 (€ 0,25/inwoner), wel voor 2012: € 0,35/inwoner;  
Antwoord: het opstarten van deze interlokale vereniging is proactief tov het witboek 
staatshervorming, waar onder meer bepaalde structuren weg zullen vallen; en er 
wordt op toekomstige fusies geanticipeerd. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen (CD&V/N-VA-fractie) 



8 onthoudingen (WDV-fractie) 
1 onthouding (onafhankelijk lid) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Advies omtrent het PRUP Kleinstedelijk gebied Waregem, tijdens openbaar onderzoek. 

 

Voorliggend document ligt in openbaar onderzoek, het is de bevoegdheid van de 

gemeenteraad om advies te geven. 

Binnen de afbakening zijn volgende delen opgenomen van het grondgebied Wielsbeke: 

- De industriële wig met de containerterminal 

- De Schoondale bocht 

- D’Hooie 

Gelet op de adviezen van het College van burgemeester en schepenen; 

Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen werden aanpassingen doorgevoerd 

Er zijn geen specifieke bijkomende voorwaarden gesteld binnen deze gebieden.  Voor 

d’Hooie werd de plaatsing van windmolens goedgekeurd.  De ontsluiting van d’Hooie dient 

binnen de betrokken gemeenten verder besproken in samenwerking met AWV. 

Ondertussen werd door de stad Waregem de beslissing genomen om geen vrachtwagens van 

meer dan 5,5ton toe te laten door het centrum van St. Eloois-Vijve en dit vanaf de grens met 

Wielsbeke, dit is vanaf de brug over de Leie. 

Dit stelt een groot probleem voor de firma Balta die een continue verbinding heeft tussen haar 

vestiging in Wielsbeke en deze in Waregem (Roterijstraat).  De gemeente Wielsbeke stelt dat 

de stad Waregem geen alternatief heeft gecreëerd en stelt dan zelf voor, in samenspraak met 

AWV om een zone Plaatselijk Verkeer in te stellen waardoor de firma Balta toch zou kunnen 

gebruik blijven maken van de normale route en verwijst naar de afbakening plaatselijk 

verkeer door AWV. 

 



 
Verder stelt de gemeente dat binnen deze afbakening ook de Lobeekstraat zou moeten 

opgenomen worden, gelet de ontwikkeling zone Lobeek en de toekomstplannen voor de 

herinrichting van de Markt te Wielsbeke. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld gunstig advies te verlenen. 

De WDV-fractie suggereert om de mobiliteitsproblematiek op hoger niveau te 
bespreken. 
Antwoord: Dit is reeds gebeurd. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Definitieve vaststelling Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). 

 

Voorliggend document is de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

Wielsbeke. 

Het is de taak van de gemeenteraad om dit document definitief vast te stellen. 

De gemeente volgt niet helemaal het advies van de GECORO en geeft dan ook een 

motivering om af te wijken van dit advies. 

De afwijkingen betreffen vooral de planologische ruil die de planning van een Lokaal 

Bedrijventerrein moet mogelijk maken aan de Grote Molstenstraat. 

Het document in bijlage is aangepast aan deze wijzigingen. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De WDV-fractie stelt zich de volgende vragen: 
-Wie is er op het idee gekomen om al die herzieningen door te voeren? 
Antwoord: Het bestaand GRS is reeds 10 jaar oud; bvb N382 is reeds 3 jaar 
doorgetrokken 
-Wie heeft er dan beslist specifiek naar de bedrijven toe? 



Wielsbeke is gegroeid uit versnippering, meestal uit een klein bedrijf opgebouwd en 
deze worden nu aangepakt. 
Antwoord: Er wordt niemand aangepakt. Het GRS is een visie voor de toekomst, 
waar we reeds 5 jaar mee bezig zijn. Er is ook een ellenlange lijst voor kleine KMO’s. 
Niet alles is bij het oorspronkelijk GRS weerhouden geweest, namelijk lokaal 
bedrijventerrein Grote Molstenstraat. 
De WDV-fractie merkt op dat oorspronkelijk de Lobeek was voorzien als 
ambachtelijke gebied. 
Antwoord: Reeds in het vorig GRS 2001, goedgekeurd in de vorige legislatuur, was 
dit geen ambachtelijke zone maar een locatie voor kantoren en diensten. 
De WDV-fractie merkt op dat er 33 bezwaren zijn dit wil zeggen dat men hiermee niet 
akkoord gaat en vraagt of er rekening zal gehouden worden met planschade? 
Antwoord: Planologische ruil kan en er is geen planschade. 
 
De WDV-fractie vraagt om dit plan uit te stellen en te werken voor de toekomst naar 
de gemeente. Hij heeft volgende bemerkingen: 
- er is in het verleden gezegd geweest dat men het advies van de gecoro zou volgen 

en dit is nu niet zo; dit schept onrust en is niet doordacht; 
- nooit over prijzen gesproken; individuen en ondernemingen worden in de kou 

gelaten; 
- er is ook sprake van belangenvermenging;  
- er is geen inspraak en geen afspraak: geen overleg; ondernemingen en individuen 

op kosten jagen;  
- ruilhandel is verleden tijd; gevolgen dringend weg te werken;  
- er wordt niet gekeken naar de werkgelegenheid: zeer belabberd;  
- respect voor ondernemers; uitbreiding voor ondernemers intact te houden; vandaar 

stelt de WDV-fractie voor om dit plan uit te stellen; 
Antwoord: De ontwikkeling van lokaal en regionaal bedrijventerrein past in de 
strategie om mensen toekomst te geven. Op onze gemeente wensen we veel werk te 
genereren en ook te diversifiëren, dit is ook goed voor de individuen.  
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen (CD&V/N-VA-fractie) 
8 onthoudingen (WDV-fractie) 
1 onthouding (onafhankelijk lid) 
 

 

 

 

 

 

 

6. Advies PRS Oost-Vlaanderen 

De provincie Oost-Vlaanderen heeft een beperkte herziening van hun PRS in openbaar 

onderzoek gesteld.  Gezien dat de provincie Oost-Vlaanderen een klein deel grenst aan de 

gemeente Wielsbeke, wordt ook wettelijk advies gevraagd aan de gemeente Wielsbeke. 

Dit advies is de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Binnen de herziening is er geen enkel element dat invloed kan hebben op het grondgebied van 

de gemeente. 

Binnen de nederzettingstructuur is er één merkwaardig standpunt: de taakstelling wordt 

vervangen door de kwantitatieve optie.  Dit houdt in dat aan een gemeente of stad een getal 

zal toegekend worden ter verwezenlijking en dat de invulling verder overgelaten wordt aan de 

gemeente. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld gunstig advies te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 



 

7. Goedkeuring gemeenterekening 2010. 

 

De gemeenterekening 2010 werd aan de gemeenteraadsleden bezorgd op 6 december 2011. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De CD&V/N-VA-fractie licht de samenvatting van de rekening toe. 
De WDV-fractie merkt op dat er concreet iets meer dan 1 mio euro negatief in eigen 
dienstjaar is. Indien het verder op die trend gaat wordt het resultaat binnen 2 jaar 
negatief. Het positief resultaat is te danken aan de reserve van vorig jaar. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen (CD&V/N-VA-fractie) 
8 neen-stemmen (WDV-fractie) 
1 neen-stem (onafhankelijk lid) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Goedkeuring budgetwijziging nr. 1- gewone dienst. 

 

De budgetwijziging nr. 1 gewone dienst – dienstjaar 2011 werd de raadsleden bezorgd op 6 

december 2011. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De WDV-fractie merkt op dat er een fout staat op pagina 63. 
Antwoord: Dit klopt, de ontvanger bevestigt dat dit een rekenkundige fout is. 
De WDV-fractie merkt op dat het grote cijfers zijn voor de verzekeringen en stelt voor 
om dit beter eens globaal te bekijken. 
Antwoord: Risico verzekeren kost meer. De oefening is reeds gemaakt. 
De WDV-fractie heeft volgende vragen: 
-frankeringskosten stijgen van € 24.000 naar € 40.000; A: vermoedelijke stijging van 

volume en prijs. Het antwoord zal volgende gemeenteraad bezorgd worden. 
- Op pagina 5: prestaties van derden van niets naar € 50. 000 (137/125-06) 
Antwoord: verandering van code  
- prestaties van derden: + € 117.000, in tegenstrijd tov begin legislatuur. Het 
antwoord zal volgende gemeenteraad bezorgd worden. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen (CD&V/N-VA-fractie) 
8 neen-stemmen (WDV-fractie) 
1 neen-stem (onafhankelijk lid) 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. Goedkeuring budgetwijziging nr. 2 - buitengewone dienst. 

 

De budgetwijziging nr. 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2011 werd de raadsleden bezorgd 

op 6 december 2011. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De CD&V/N-VA-fractie licht de samenvatting toe en de belangrijkste werken: 
Breestraat – Ridder de Ghellinckstraat  en vervroegde aflossing OCMW voor 
seniorenwoningen Den Meynaert 



De WDV-fractie merkt op dat 7 mio euro op financiëel en materiëel vlak voor 
Wielsbeke niet haalbaar is. 
Antwoord: Investeringen zijn noodzakelijk. 
De WDV-fractie merkt op dat ze de verhoging van 50.000 euro naar 100.000 euro 
niet teruggevonden hebben. 
Antwoord: Er zal antwoord gegeven worden op de volgende gemeenteraad. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen (CD&V/N-VA-fractie) 
8 neen-stemmen (WDV-fractie) 
1 neen-stem (onafhankelijk lid) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Goedkeuren budget 2012 gemeente Wielsbeke. 

 

Volgens art. 148 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad het budget vast. 

Het budget 2012 werd bezorgd aan de gemeenteraadsleden op 6 december 2011. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De CD&V/N-VA-fractie licht de samenvatting toe. 
De WDV-fractie stelt vast dat het algemeen begrotingsresultaat daalt; na 3 jaar nog 
6% over! Er zullen volgende jaren serieuze maatregelen dienen genomen te worden. 
Antwoord: Er is een aanwervingsstop + volgende legislatuur taakverdeling personeel 
(babyboom die op pensioen gaat) + andere bron van inkomsten aansnijden 
De WDV-fractie heeft volgende vragen: 
Pag 30 advocaatkosten: 104/123-15: € 100.000. Antwoord: advocaatkosten voor 
dossiers van de vorige legislatuur, namelijk: arbeidsongeval Leopold III-laan + 
fietspaden Ooigemstraat (Grodevan) + oude Leiearm;  
Pag 40: receptiekosten stijgen van € 12.000 naar € 15.000; Antwoord: afhankelijk 
van jubilea en momentopname 
Pag 42: erfpacht: forse stijging: € 6.000 A: maandelijks huur, 12 * 500 voor de 
kinderopvang Ooigem 
Pag 112: Wielsbeekse Feesten: blijkbaar al een programma (stijging in optredens); 
Antwoord: altijd insteek van budget gevraagd vanuit de diensten 
Pag 117-103: plotse verhoging sport-cultuur: inhouding van maaltijdcheques; 
Antwoord: dit werd in 2011 verkeerd gebudgetteerd. 
EDLB: investering in sporthal niet voorzien. 
Antwoord: prioriteitenlijst dient nog bepaald te worden. 
De WDV-fractie: pag 44: nieuw rondpunt: kunstwerk van € 25.000; WDV kan voor 
een fractie van dit bedrag ook een kunstwerk plaatsen; 
Kunstenaar van Dentergem; waarom niet van Wielsbeke. 
Antwoord: Er is nog geen beslissing genomen, iedereen mag een offerte geven. 
De WDV-fractie: negatieve resultaat; 2012 is volledig negatief vergeleken tov 2006, 
waarbij de personeelskosten en werkingskosten zijn gestegen;  
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen (CD&V/N-VA-fractie) 
8 neen-stemmen (WDV-fractie) 
1 neen-stem (onafhankelijk lid) 
 

 

 

 

 

 



11. Vaststellen gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 

2012. 

 

Het College van burgemeester en schepenen stelt voor om de opcentiemen te behouden op 

1.200 voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 

Deze belasting is van toepassing op 1 januari 2012. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

12. Vaststellen aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2012. 

 

Het College van burgemeester en schepenen stelt voor om de aanvullende gemeentebelasting 

op de personenbelasting te behouden op 6,5% voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 

31 december 2012. 

Deze belasting is van toepassing op 1 januari 2012. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. Vaststellen gemeentelijke kohierbelasting - algemene gemeentebelasting - aanslagjaar 

2012. 

 

Het College van burgemeester en schepenen stelt voor om de algemene gemeentebelasting 

voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 te herleiden tot 75,00 EURO 

(i.p.v. 95,00 € voor 2011). 

Het College stelt bovendien volgende sociale correcties voor :  

-  Vrijstelling voor PAB-budgethouders  

-  Vermindering tot 65,00 EURO voor leefloners en gezinnen die van een verhoogde 

tegemoetkoming in de ziekteverzekering genieten. 

Deze belasting is van toepassing op 1 januari 2012. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De CD&V/N-VA-fractie licht de daling met vrijstellingen toe. 
Het onafhankelijk lid wenst proficiat met de vervroegde verkiezingsstunt. 
De WDV-fractie merkt op dat er naast de soaps Thuis en Familie er ook een soap 
‘gemeente Wielsbeke’ is en verwijst naar de activeringsheffing die ingetrokken is en 
de Algemene gemeentebelasting die ook naar beneden is na ontvangst van 
bezwaren. 
Dit is een jo-jo-effect en typeert het slecht beleid van dit bestuur. 
Antwoord: Nu is er een sociale correctie, vroeger geen onderscheid. 
 
WDV vraagt om kohier aan te passen zodat het voor iedereen € 65 wordt, en dan 
stemt WDV mee 



De WDV-fractie merkt op: bezin eer je begint. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen (CD&V/N-VA-fractie) 
8 neen-stemmen (WDV-fractie) 
1 neen-stem (onafhankelijk lid) 
 
 

 

 

 

 

 

14. Vaststellen gemeentelijke contantbelasting op afgifte administratieve stukken - 

aanslagjaar 2012. 

Voor de periode ingaande op 1 januari 2012 en eindigend op 31 december 2012, 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 :  

 € 1,25 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):    € 700 

- klasse I  (met milieueffectenrapport):     € 1400 

- 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 

 

Deze belasting is van toepassing op 1 januari 2012. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met 18 ja-stemmen (10 CD&V/N-VA-fractie en 8 WDV-fractie) 
1 neen-stem (onafhankelijk lid). 
 



 

 

15. Vaststellen gemeentelijke kohierbelasting taxidiensten en diensten voor het verhuur van 

voertuigen met bestuurder - aanslagjaar 2012. 

 

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 2012. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De WDV-fractie vraagt of de eigenaars akkoord zijn om dat te betalen. 
Antwoord: Ja. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

16. Vaststellen van een gemeentelijke belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2012. 

 

De gemeente werkt reeds enige tijd intensief aan de verbetering van de kwaliteit van haar 

woningpatrimonium.  Enerzijds wordt hierbij gebruik gemaakt van een actief premiebeleid op 

het vlak van huisvesting en anderzijds wordt repressief opgetreden d.m.v. diverse 

gemeentelijke belastingen, onder meer ter bestrijding van de langdurige leegstand. 

Om de langdurige leegstand efficiënt te kunnen bestrijden, is het noodzakelijk erop toe te zien 

dat de eigenaars de belasting op leegstand niet kunnen ontlopen door hun eigendom aan te 

geven als tweede verblijfplaats. 

Bovendien maken de bewoners van tweede verblijven enerzijds wel gebruik van de 

gemeentelijke infrastructuur, maar anderzijds leveren zij geen financiële bijdrage via de 

aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. 

Het College van burgemeester en schepenen stelt dan ook voor om de belasting op tweede 

verblijven ook voor het aanslagjaar 2012 opnieuw vast te stellen en het tarief hiervoor te 

behouden op 650 €. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 



 

 

 

17. Kennisname - Specifiek toezicht - goedkeuring politiebegrotingswijziging 2011 

politiezone MIDOW. 

 

Gelet op de brief met kenmerk 2011/B/54/2 van 17 november 2011 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 2011 politiezone 

MIDOW. 

Dit dossier wordt ter kennis voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

18. Reis naar Marokko 

 

Dit punt werd op de agenda geplaatst op verzoek van dhr. Filip Dinneweth, onafhankelijk 

gemeenteraadslid, en dit in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet. 

Het onafhankelijk gemeenteraadslid meent op vrijdag 2 december jongstleden tot zijn grote 

verbazing te hebben vastgesteld dat de reis naar Dakhla geen plezierreis was, zoals 

oorspronkelijk wel gemeld werd. 

Gelet op deze vaststelling worden volgende vragen gesteld :  

1.  Op mijn vraag in de gemeenteraad van november 2008 werd me geantwoord dat er 

geen bezoeken meer gepland waren in beide richtingen.  Waarom is dat veranderd ? 

2. Wat is de volgende stap die we mogen verwachten ? 

3. Waarom wordt daar nog steeds verder mee samen gewerkt en wat is nu eigenlijk de 

bedoeling van die samenwerking ? 

4. Waarom werd het bezoek van die Marokkaanse bezoeker zo in alle discretie geregeld? 

5. Wie was aanwezig op 2 december in het gemeentehuis ? 

6. Graag op deze vragen een oprecht en “eerlijk” antwoord. 

Het voorstel van beslissing werd als volgt geformuleerd :  

“De gemeenteraad neemt kennis van deze vraag en probeert zich te verzoenen met het 

antwoord van het College van burgemeester en schepenen”. 

Op vrijdagnamiddag 2 december zijn volgende personen op bezoek gekomen naar 
Wielsbeke: de ambassadeur van Marokko ( Samir Adahhr ), in gezelschap van een 
raadgever ( El Moujadiddi ). 
Andere personen die aanwezig waren: 
- namens het cbs: Jan Stevens, Filiep De Vos en Magda Deprez, 
gemeentesecretaris Bruno Debrabandere 
- contactpersoon met de ambassade: Iskou El Bachir, inwoner van Wielsbeke  
- gemeenteraadslid Rachida Abid, het eerst verkozen raadslid van Marokkaanse 
origine 
 
Bedoeling van het bezoek (geen officieel werkbezoek) was een nadere kennismaking 
met elkaar. De grootste groep van allochtone inwoners van Wielsbeke is van 
Marokkaanse origine. 
 
Dit bezoek van de ambassadeur had totaal geen uitstaans met de studiereis die  in 
november 2008 ondernomen geweest is naar Marokko. Beide zaken staan volledig 
los van elkaar en er zijn ook geen afspraken gemaakt voor verdere contacten. 


