
 

GEMEENTERAAD DD. 23 FEBRUARI 2011 
 

Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester, 

Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter 

OCMW), schepenen 

Georges Lambrecht, 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. 

 

Mevrouw Mia Deloddere-Eeckhout is verontschuldigd. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De Vlaams Belang-fractie keurt de notulen van 27 januari 2011 niet goed gezien niet 
alle opmerkingen van de Vlaams Belang-fractie genotuleerd werden. 
Goedgekeurd met 17 ja-stemmen en 1 neen-stem. 
 

 

 

 

 

2. Intercommunale IMOG : aanduiden vertegenwoordiger met raadgevende stem voor de 

Raad van Bestuur. 

Gelet op de statuten van IMOG, artikel 21, met betrekking tot de aanduiding van een 

raadgevend bestuurder; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Voorgestelde kandidaat WDV-fractie: Eeckhout-Deloddere Mia 
Voorgestelde kandidaat Vlaams Belang-fractie: Dinneweth Filip. 
De stemming geeft de volgende uitslag: 
Eeckhout-Deloddere Mia : 16 ja-stemmen 
Dinneweth Filip : 1 ja-stem 
1 blanco stem 
 

 

 

 

 

3. Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Roeselare en gemeente Wielsbeke inzake de 

sanctioneringsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 oktober 2010 heden tot goedkeuring van 

het Algemeen Politiereglement (interzonaal en zonaal) voor de politiezone Midow; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen stad Roeselare en gemeente 

Wielsbeke, toegevoegd als bijlage bij deze beslissing; 

Overwegende dat omwille van redenen van efficiëntie en schaal door het politiecollege van de 

Midow-gemeenten werd geopteerd voor het luik sanctionering om, in samenwerking met stad 

Roeselare, beroep te doen op de sanctioneringsambtenaar van stad Roeselare; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De WDV-fractie vindt dat de wettelijke omkadering ivm GAS nog niet geheel duidelijk 
is, bvb. Militairen, personeelsleden van verschillende diensten en is niet akkoord om 
buiten de PZ MIDOW samen te werken. Daarom vragen ze om dit punt te verdagen 
en te wachten op meer duidelijkheid. 



Antwoord: De gemeente Wielsbeke opteert om samen met de ganse MIDOW-zone 
voor de samenwerking met de stad Roeselare en dit om reden van onder meer 
efficiëntie. 
Het mogelijks inzetten van militairen is een denkpiste die binnen het politiecollege op 
vraag van de gemeente Ingelmunster besproken werd. 
Op heden zijn de gemachtigden enkel de politiemensen die mogen verbaliseren. 
De WDV-fractie merkt op dat de politie vertrouwd is met het opmaken van 
processen-verbaal en stelt dan ook voor om dit binnen de gemeente te behouden en 
niet samen te werken met de stad Roeselare. 
Antwoord: Nu worden er vaststellingen door de politie gedaan maar er wordt niet 
gesanctioneerd. 
GAS is een limitatieve lijst (vandalisme, wildplassen,…) en zoals vroeger 
verschillende keren door de WDV-fractie werd aangehaald om iets te doen aan 
dergelijke problemen, wordt met deze GAS er iets aan gedaan. 
De WDV-fractie wenst zich te onthouden voor punten 3 en 4. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 8 onthoudingen. 
 

 

 

 

 

4. Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en gemeente Wielsbeke inzake de 

bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 oktober 2010 heden tot goedkeuring van 

het Algemeen Politiereglement (interzonaal en zonaal) voor de politiezone Midow; 

Overwegende dat de gemeenteraad van Kortrijk bij beslissingen van 8 oktober 2007, 17 

november 2008 en 9 november 2009 de overeenkomst tussen de federale staat en de stad 

Kortrijk aangaande de ter beschikkingstelling van een voltijds bemiddelingsambtenaar door 

de federale overheid in het kader van gemeentelijke administratieve sancties heeft 

goedgekeurd; 

Overwegende dat in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de 

jeugdcriminaliteit de federale staat een voltijdse bemiddelingsambtenaar voor het 

gerechtelijke arrondissement Kortrijk ter beschikking stelt van de stad Kortrijk; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 8 onthoudingen. 
 

 

 

 

 

5. Reglement aanvraag wielerwedstrijden. 

Gelet op het ontwerp van reglement voor de aanvraag van wielerwedstrijden; 

Gelet op de bespreking van dit ontwerp op de overlegvergadering met de organisatoren van 

wielerwedstrijden dd. 20/01/2011;  

Gelet op het advies van de Wielsbeekse sportraad dd. 24/01/2011; 

Gelet op het advies van de verkeersdienst van de politiezone Midow; 

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De WDV-fractie, André Naessens, licht een stukje voorgeschiedenis toe ivm de 
wielerwedstrijden. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 



6. Riolerings- en wegeniswerken in de Breestraat- Ridder De Ghellinckstraat: goedkeuren 

samenwerkingsovereenkomst. 

Gelet op de riolerings en wegeniswerken in de Breestraat – Ridder de Ghellinckstraat, 

inclusief de ronde punten met de N382 en de N357; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 7 juli 2010 betreffende goedkeuring ontwerp 

wegenis in de Breestraat - Ridder de Ghellinckstraat; 

Gelet op de bemerkingen van AWV en VMM ambachtelijke commissie; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2010 betreffende riolerings- en 

wegeniswerken in de Breestraat – Ridder de Ghellinckstraat – aangepast ontwerp; 

Gelet dat het agentschap wegen en verkeer een samenwerkingsovereenkomst heeft opgemaakt 

waarbij de werken aan de rotondes van de N382 en de N357 met de Breestraat en de Ridder 

de Ghellinckstraat ten laste van het Vlaamse Gewest zijn en dat de werken in de Breestraat en 

de Ridder de Ghellinckstraat ten laste van de gemeente Wielsbeke zijn; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 februari 2011 

betreffende riolerings- en wegeniswerken in de Breestraat – Ridder de Ghellinckstraat – 

kennisname samenwerkingsovereenkomst; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

7. Goedkeuring nieuwe samenstelling jeugdraad. 

De gemeentelijke jeugdraad werd opnieuw samengesteld, omwille van wijzigingen in de 

leiding van de respectievelijke jeugdverenigingen naar aanleiding van hun nieuwe 

werkingsjaar, het ontslag van een deskundige en de erkenning van studentenclub Moeder 

Methala als jeugdwerkvereniging. De nieuwe samenstelling van de gemeentelijke jeugdraad 

wordt thans ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

8. Aanpassing subsidiereglement jeugdverenigingen. 

Het College van burgemeester en schepenen besliste in haar zitting van 24 januari 2011 om 

Studentenclub Moeder Methala te erkennen als jeugdwervereniging.  

Moeder Methala gaf zelf aan geen aanspraak te willen doen op jeugdwerksubsidies.  

Daarom dient het oorspronkelijk subsidiereglement, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad 

van 26/05/2010 in die zin gewijzigd worden. 

De jeugddienst stelt ook voor om de procedure bij laattijdige indiening van dossiers te 

wijzigen zodat de verenigingen die de indiendata niet respecteren slechts 1 maand na de 

deadline de tijd krijgen om hun dossier alsnog in te dienen, maar dit slechts voor de helft van 

de punten. (in het huidige reglement krijgen verenigingen een onbeperkte tijd om hun dossier 

alsnog in te dienen) 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring aan deze aanpassingen van het 

reglement te verlenen.  

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 



9. Tarief Tieners in Actie. 

Het College van burgemeester en schepenen besliste op 31 januari 2010 tot de organisatie van 

“Tieners in Actie” van 16 tot 19 augustus 2011. Het is de bedoeling om dit initiatief jaarlijks 

te organiseren. Jeugd-Sport- en Cultuurdienst stellen voor om voor dit initiatief een tarief van 

€ 24,00 per dag te hanteren.  

Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd van dit tarief en een delegatie aan het 

College van burgemeester en schepenen om het tarief voor “Tieners in Actie” in de toekomst 

indien nodig aan te passen.  

De WDV-fractie vraagt hoe men tot dit tarief komt. 
Antwoord: Vorig jaar was er een vast bedrag van € 120 voor 5 dagen, nu zijn er 
slechts 4 dagen in die week met de feestdag op maandag. Het bedrag per dag is 
hetzelfde als vorige jaren. 
De WDV-fractie vraagt welke activiteiten er worden georganiseerd voor dit bedrag en 
voor welke doelgroep. 
Antwoord: Voor de 12- tot 17-jarigen wordt een ganse dag jeugd, sport en cultuur 
georganiseerd (verzekering, uitstappen, maaltijden, ….). 
De WDV-fractie keurt het initiatief en de prijs voor dit jaar goed, maar gaat niet 
akkoord met de delegatie naar het college van burgemeester en schepenen en 
onthouden zich om die reden. 
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 7 onthoudingen. 
 

 

 

 

 

 

10. KBC Verzekeringen / Gemeente Wielsbeke : dadingsvoorstel 

Dit dossier betreft een voorstel om een reeds geruime tijd aanslepende gerechtelijke procedure 

te beëindigen. 

In maart 2002 werd een werknemer van de NV DEVAERE ernstig gewond tijdens de 

uitvoering van rioleringswerkzaamheden in de Leopold III-laan te Ooigem.  De oorzaak van 

dit ongeval lag in de gebrekkige beschoeiingwerken. 

De arbeidsongevallenverzekeraar van de NV DEVAERE was van oordeel dat het 

gemeentebestuur aansprakelijk zou zijn voor dit ongeval door het niet aanstellen van een 

veiligheidscoördinator en onvoldoende veiligheidsmaatregelen.  Het Gemeentebestuur wees 

evenwel elke aansprakelijkheid af. 

De discussie over de aansprakelijkheid werd uiteindelijk beslecht in een arrest van het Hof 

van Beroep te GENT van 5 februari 2010 : De gemeente Wielsbeke werd aansprakelijk 

gesteld voor de schade die de arbeidsongevallenverzekeraar van de NV DEVAERE leed door 

het verlies van een kans dat het ongeval van haar verzekerde zich niet zou hebben 

voorgedaan.  Deze kans werd bepaald op 25%. 

Thans dient de preciese omvang van de schade te worden vastgesteld (hoofdsom, intresten en 

gerechtskosten) en verdeeld onder de arbeidsongevallenverzekeraar van de NV DEVAERE en 

het Gemeentebestuur.   

De arbeidsongevallenverzekeraar van de NV DEVAERE begroot haar schade op 170.641,05 

€ en het gemeentebestuur van Wielsbeke zou hiervan  42.660,26 €, meer de intresten vanaf 7 

maart 2002 (op 31/01/2011 reeds opgelopen tot 23.808,52 €) en meer de gerechtskosten 

(minimaal te begroten op 7.882,00 €) dienen te betalen. 

Teneinde een lange, dure en cijfermatige discussie voor het Hof van Beroep te vermijden, 

hebben partijen een poging ondernomen om deze zaak minnelijk af te handelen.  Uiteindelijk 

kon er een dadingsvoorstel opgemaakt worden waarbij het gemeentebestuur tot slot van alle 

rekeningen een bedrag van 55.000 € zou betalen aan de arbeidsongevallenverzekeraar van de 

NV DEVAERE.  Dit dadingsvoorstel maakt deel uit van het dossier, zoals dit ter inzage is op 

het Gemeentehuis. 

Aan de Gemeenteraad wordt thans gevraagd om haar goedkeuring te verlenen aan dit 

dadingsvoorstel. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  



 

 

11. Project WVI fase 1 Spaanderstraat : Kosteloze grondafstand door WVI aan de gemeente 

Wielsbeke - goedkeuring akte 

De WVI realiseerde in een eerste fase een (sociale) verkaveling in de Spaanderstraat te 

Wielsbeke.  Hierbij werd eveneens de nodige wegenis aangelegd. 

Deze wegenis met een oppervlakte van 40a 31ca dient gratis te worden overdragen aan de 

Gemeente voor inlijving in het openbaar domein, meer bepaald met als bestemming openbare 

wegenis. 

Aan de gemeenteraad wordt dan ook gevraagd om de akte, verleden door het Comité tot 

Aankoop op 21 december 2010, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, 

houdende de overdracht onroerende goederen door de Westvlaamse Intercommunale, 

dienstverlenende vereniging, goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

12. Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve - Rekening 2010. 

Gelet op de jaarrekening 2010 van het bestuur van de eredienst, vastgesteld door de kerkraad 

van “Sint-Bavo” te Sint-Baafs-Vijve op 1 februari 2011, ontvangst op het gemeentebestuur 

van het dossier op 3 februari 2011; 

Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2010, 

waaruit blijkt dat het dienstjaar 2010 wordt afgesloten met een batig saldo van € 41.931,42 in 

exploitatie; 

Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2010, 

waaruit blijkt dat het dienstjaar 2010 wordt afgesloten met een negatief saldo van € 343,64 in 

investeringen; 

Gelet op het feit dat het saldo per 31 december 2010 in overeenstemming is met de stand van 

de financiële rekeningen per 31 december 2010; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan gunstig advies te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 


