GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2010
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.
Dhr. Filip Dinneweth verlaat de zitting tijdens punt 9.
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2. OCMW - Ontslag raadslid Annie Vanlerberghe.
De gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van het ontslag als raadslid van de OCMWraad Wielsbeke van mevr. Annie Vanlerberghe, ingediend bij schrijven van 1 maart 2010.
Waarvan kennisname.

3. OCMW - Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger Lieven Vercautere.
De eerste opvolger voor het mandaat is Lieven Vercautere.
De gemeenteraad moet vaststellen of de opvolger is blijven voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid.
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. OCMW - Ontslag raadslid Diederik Ameye.
De gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van het ontslag als raadslid van de OCMWraad Wielsbeke van dhr. Diederik Ameye, ingediend bij schrijven van 1 maart 2010.
Waarvan kennisname.

5. OCMW - Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger Maria Beke.
De eerste opvolger voor het mandaat is Maria Beke.
De gemeenteraad moet vaststellen of de opvolger is blijven voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid.
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6. OCMW - Ontslag raadslid Jean Daenen.
De gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van het ontslag als raadslid van de OCMWraad Wielsbeke van dhr. Jean Daenen, ingediend bij schrijven van 1 maart 2010.
Waarvan kennisname.

7. OCMW - Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger Carine Braeckevelt.
De eerste opvolger voor het mandaat is Carine Braeckevelt.
De gemeenteraad moet vaststellen of de opvolger is blijven voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid.
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

8. OCMW - Ontslag raadslid Nathalie Sampers.
De gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van het ontslag als raadslid van de OCMWraad Wielsbeke van mevr. Nathalie Sampers, ingediend bij schrijven van 1 maart 2010.
Waarvan kennisname.

9. OCMW - Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger Ann Vandenabeele.
De eerste opvolger voor het mandaat is Ann Vandenabeele.
De gemeenteraad moet vaststellen of de opvolger is blijven voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid.
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Dhr. Filip Dinneweth verlaat de zaal tijdens de behandeling van dit punt (Opvolger is
de echtgenote).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

10. Kennisname jaarrapport Intern Controlesysteem.
In toepassing van artikel 101 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle
latere wijzigingen, moet de gemeentesecretaris jaarlijks aan de gemeenteraad rapporteren over
de organisatie en de werking van het interne controlesysteem.
Teneinde aan deze decretale verplichting te voldoen werd op 28 mei 2009 het
opvolgingsrapport intern controlesysteem 2009 ter kennisname voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Dit jaarrapport wordt aan het dossier ter voorlegging van de gemeenteraad toegevoegd.
Thans wordt het jaarrapport intern controlesysteem ter kennisname voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Waarvan kennisname.

11. Reglement op het afgelasten van voetbaltrainingen en -wedstrijden.
Gelet dat de gemeente eigenaar is van de voetbalterreinen op de openluchtcentra
Hernieuwenburg, Leieland, Kraaienhof en De Maurissensstraat;
Gelet op de bestaande reglementering die eerder werd toegepast door vzw Hernieuwenburg;
Gelet op de noodzaak om het gebruik van de voetbalterreinen te verbieden bij zeer gure
weersomstandigheden;
Gelet op het advies van de Gemeentelijke Sportraad van 13 oktober 2008, zoals geformuleerd
in zitting van de Raad van Bestuur van de Sportraad van 06 oktober 2008;
Gelet op het voorstel van de Dienst Vrije Tijd ;
Gelet op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 25 februari 2010;
Dit reglement gaat in voege vanaf 23 maart 2010.
Het reglement wordt gemaild.
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

12. Statuten gemeentelijke sportraad
Gelet op de artikelen 199 en 200 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen,
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport
voor Allen-beleid;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 24 september 2008 houdende de
goedkeuring van de statuten van de Sportraad ;
Gelet op de opmerking door Bloso op 22 september 2009 waarbij gesteld wordt dat de
secretaris van de Sportraad lid moet zijn van de Sportraad;
Gelet op de goedkeuring van het voorstel tot wijzigingen statuten van de Sportraad, door de
algemene vergadering van de Sportraad op 24 februari 2010;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 maart 2010;
De statuten worden gemaild.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
De WDV-fractie vraagt of de secretaris reeds aangesteld is?
Antwoord: Ja, dhr. Eddy Duyck werd voorgedragen in de 2 de algemene vergadering
van de sportraad met eenparigheid van stemmen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

13. Samenstelling gemeentelijke sportraad
Gelet op de gewijzigde statuten van de Wielsbeekse Sportraad;
Gelet op de opmerking door Bloso op 22 september 2009, waarbij gesteld wordt dat de
secretaris van de Sportraad lid moet zijn van de Sportraad;
Gelet op de gewijzigde samenstelling van de Wielsbeekse Sportraad:
- de toetreding van biljartclub “De Dorstige Baljarders” en
- het wijzigingen van de afgevaardigden van diverse verenigingen (opgegeven tijdens
de algemene vergadering van de Sportraad op 12/02/2010 en 24/02/2010) ;
Gelet op de kennisname van de gewijzigde samenstelling van de Wielsbeekse Sportraad in het
college van burgemeester en schepenen dd. 11/03/2010;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

14. Goedkeuren wegentracé in de Kapellestraat.
Een openbaar onderzoek werd afgesloten op 08 oktober 2009 . Er werden geen bezwaren
ingediend.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de verkaveling met wegeniswerken in de
Kapellestraat een gunstig advies ter verlenen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

15. Goedkeuren wegentracé in de Spaanderstraat.
De verkavelingsaanvraag van Patrilam in de Spaanderstraat houdt wegenwerken in. Het
openbaar onderzoek werd afgesloten op 8 oktober 2009 en kende geen bezwaren.
Een nota van de stedenbouwkundige dienst is gunstig
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

16. De tijd loopt 2015 : Aanvraag motie armoede en onrecht "de tijd dringt"
Gelet op het schrijven van 23 februari 2010 van de vereniging “2015 De tijd loopt”
betreffende een oproep tot ondertekening van de motie “De tijd dringt” ;
Gelet dat de motie gaat over de Verklaring over de Millenniumdoelstellingen, nl. een
wereldwijd engagement door de Verenigde Naties om armoede en onrecht drastisch aan te
pakken ;
Gelet op een VN-topoverleg dat doorgaat half september 2010 ;
Gelet op de kans om ter gelegenheid van een massa-event ondertekende moties te bundelen ;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen waarbij wordt
voorgesteld om een motie voor te leggen aan de gemeenteraad ;
De gemeenteraad wordt voorgesteld deze motie te ondertekenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

17. Voorlopige vaststelling van het rooilijnplan, onteigeningsplan en bijhorende
onteigeningstabel : Breestraat - Ridder de Ghellinckstraat.
In uitvoering van het strategisch meerjarenplan (gemeente op een veilige wijze voor iedereen
bereikbaar) wordt thans werk gemaakt van de herinrichting van de Breestraat en de Ridder de
Ghellinckstraat te Wielsbeke.
De realisering van deze herinrichting vereist een verschuiving van de rooilijn en de
onteigening van een aantal percelen.
Studiebureau Demey heeft het ontwerp van rooilijnplan, onteigeningsplan en bijhorende
onteigeningstabel opgemaakt. Deze worden thans voorgelegd aan de gemeenteraad met het
oog op de voorlopige vaststelling. Vervolgens kan het openbaar onderzoek geopend worden.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

18. Kennisname betaalbaarstelling hoofdstuk I vorige dienstjaren budget 2010.
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 18 februari 2010
waarbij het College van burgemeester en schepenen overging tot de betaalbaarstelling van
hoofdstuk I vorige dienstjaren budget 2010;
Gelet op artikel 157 van het gemeentedecreet dat de gemeenteraad hiervan in kennis moet
gesteld worden;
De WDV-fractie merkt op dat dergelijke betaalbaarstelling vorig jaar ook is gebeurd
en dit eigenlijk niet meer zou voorvallen.
€ 172.000 is een pak geld. Het resultaat in de begroting is € 400.000. Het verschil is
€ 228.000. Als systemen sluitend waren, zouden dergelijke uitgaven niet zo’n
dimensies aannemen.
Antwoord: Er wordt zoveel mogelijk analytisch gebudgetteerd met als gevolg dat hoe
nauwlettender er gebudgetteerd wordt, hoe meer dergelijke situaties kunnen
voorvallen. Nu zijn de telefoonkosten verspreid over verschillende artikelen in
tegenstelling tot het verleden.
De € 172.000 zal in een volgende budgetwijziging aangepast worden.
Waarvan kennisname.

19. Interne kredietaanpassing buitengewone dienst - machtiging
Het gewijzigd artikel 155 van het Gemeentedecreet inzake de interne kredietaanpassingen trad
in werking op 1 juli 2009 en ter uitvoering van deze decretale bepaling voegt het Besluit van
de Vlaamse Regering van 3 april 2009 in het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke
Comptabiliteit een artikel 16bis in dat de interne kredietaanpassingen definieert.
Het College van burgemeester en schepenen beslist over de interne kredietaanpassingen, zoals
die gedefinieerd zijn door de Vlaamse Regering :
- Een interne kredietaanpassing van de gewone dienst is een kredietaanpassing aan de
uitgaven- en ontvangstenkredieten van de gewone dienst waarbij het totaal van deze
uitgaven- of ontvangstenkredieten met dezelfde twee eerste cijfers van de functionele
code vermeld in artikel 1, 5° niet wijzigt
- Een interne kredietaanpassing van de buitengewone dienst is een kredietaanpassing
aan de uitgaven- of ontvangstenkredieten van de buitengewone dienst waarbij het
totaal van deze uitgaven- en ontvangstenkredieten van de artikelen met dezelfde twee
eerste cijfers van de functionele code als vermeld in artikel 1, 5° niet wijzigt en voor
zover één van de volgende voorwaarden is vervuld

o de kredieten kunnen maar verschoven worden voor zover de gemeenteraad
daartoe beslist heeft en in bevestigend geval binnen de perken aangegeven
door de gemeenteraad
o enkel de kredieten die resteren nadat alle erop voorziene projecten volledig zijn
aangerekend, kunnen verschoven worden naar een ander begrotingsartikel
De gemeenteraad wordt hierbij verzocht het College van burgemeester en schepenen te
machtigen om te beslissen over de interne kredietaanpassingen van de buitengewone dienst,
zowel wat betreft voor het eigen dienstjaar als voor de vorige dienstjaren.
De CD&V/N-VA-fractie geeft toelichting.
Wat betreft de gewone uitgaven is er meer flexibiliteit cfr. het gemeentedecreet.
De buitengewone uitgaven moeten eerst voorgelegd worden in de gemeenteraad om
de goede werking te bewerkstelligen.
De WDV-fractie vraagt of dit enkel nodig is voor de buitengewone uitgaven?
Antwoord: Het is het eerste jaar dat er analytisch gewerkt wordt. Tegen het einde van
het jaar weten we hoeveel elke dienst zal kosten, met als gevolg dat er onvoorziene
uitgaven kunnen zijn en we vast zouden kunnen zitten.
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 8 neen-stemmen.

20. Kennisname - OCMW - rekening 2008.
De rekening 2008 van het OCMW is opgemaakt volgens de nieuwe beleidsinstrumenten.
In bijlage is gevoegd :
- de geconsolideerde resultatenrekening
- tabel 1 : cashflow zonder gemeentelijke bijdrage
- tabel 2 : gemeentelijke bijdrage in de exploitatie en de aflossingen geconsolideerd
- tabel 3 : liquiditeitstabel
- tabel 4 : overzicht gemeentelijke bijdrage
De rekening 2008 van het OCMW is vastgesteld in de OCMW-raad van 23 februari 2010.
De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen.
Waarvan kennisname.

21. Kennisname - Lokale Politie MIDOW - politiebegroting 2010.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2009 betreffende het goedkeuren van
de gemeentelijke dotatie 2010 aan de Politiezone MIDOW;
Gelet op de beslissing van het Politiecollege van 10 december 2009 van de Politiezone
MIDOW betreffende het ontwerp van politiebegroting 2010;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2009 betreffende het goedkeuren van
een aanpassing van de gemeentelijke dotatie 2010 aan de Politiezone MIDOW;
Gelet dat de goedgekeurde dotatie 716.042,63 EUR is;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 januari 2010
betreffende de kennisname van het ontwerp van de politiebegroting 2010;
Gelet op de beslissing van de politieraad van 22 februari 2010 betreffende de goedkeuring van
de politiebegroting 2010;
Gelet dat de gemeenteraad dient kennis te nemen van de goedkeuring van politiebegroting
2010.
De WDV-fractie merkt op dat er problemen zijn in verband met het verlenen van de
dotaties van de gemeenten aan de politiezone MIDOW. Voor de gemeenten
Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke is er een stijging van 5% van

de gemeentelijke toelage. Voor de gemeente Meulebeke is er een stijging beperkt tot
3%.
De politieraad heeft het budget 2010 goedgekeurd, inclusief de dotatie van de
gemeente Meulebeke. Er is een discrepantie van € 13.800.
Er is een schrijven ontvangen van de gouverneur met suggesties om dit budget te
verlichten.
Er is vanuit het politiecollege een antwoord verstuurd.
Waarvan kennisname.

22. Kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve - Goedkeuring wijziging meerjarenplan 20082013.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2009 waarbij het gewijzigd
meerjarenplan 2008-2013 van de Kerkfabriek Sint-Bavo wordt goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van 2 maart 2010 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Bavo
waarbij het meerjarenplan 2010-2013 wordt gewijzigd;
Exploitatie
2010
2011
2012
2013

€ 68 337,00
€ 68 837,00
€ 69 337,00
€ 69 837,00

Investeringen
2010
2011
2012
2013

€ 50 000,00
€ 20 000,00
€ 0,00
€ 0,00

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
De CD&V/N-VA-fractie verwijst naar de aanpassing die gebeurt is in het
meerjarenplan van de gemeente.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

23. Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve - Kennisname budget 2010.
Gelet op de beslissing van 2 maart 2010 van de kerkraad Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-BaafsVijve waarbij het budget 2010 van de kerkfabriek werd vastgesteld;
Gelet dat de exploitatie- en investeringstoelagen die gevraagd worden voor 2010 binnen de
grenzen vallen van het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet dat het budget 2010 van de Kerkfabriek Sint-Bavo wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad ter kennisgeving;
Waarvan kennisname.

24. Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve - Rekening 2009.
Gelet op de jaarrekening 2009 van het bestuur van de eredienst, vastgesteld door de kerkraad
van “Sint-Bavo” te Sint-Baafs-Vijve op 2 maart 2010, ontvangst op het gemeentebestuur van
het dossier op 3 maart 2010;
Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2009,
waaruit blijkt dat het dienstjaar 2009 wordt afgesloten met een batig saldo van € 59.641,35 in
exploitatie;
Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2009,
waaruit blijkt dat het dienstjaar 2009 wordt afgesloten met een negatief saldo van € 47.098,84
in investeringen;
Gelet op het feit dat het saldo per 31 december 2009 in overeenstemming is met de stand van
de financiële rekeningen per 31 december 2009;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan gunstig advies te verlenen.
Gunstig advies.

