GEMEENTERAAD VAN 24 APRIL 2014

OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren verslag van de vorige zitting - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de vorige
gemeenteraadszitting betreffende de openbare zitting.

2.
WVI - Algemene Vergadering op 22 mei 2014 - goedkeuren agenda.
Gelet op het schrijven van de WVI met uitnodiging tot de algemene vergadering die doorgaat op 22
mei 2014, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda :
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 om
18.30u
2. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 om
19.00u
3. Verslag van de raad van bestuur
4. Verslag van de commissaris
5. Jaarrekeningen 2013
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Benoeming 3 leden aandelen A in het regionaal comité Oostende-Brugge: mevrouw Lieve
Mus (Brugge), mevrouw Georgina Denolf (Brugge), de heer Filip Van de Voorde (Zedelgem)
8. Mededelingen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.

3.

WVI - Algemene Vergadering op 22 mei 2014 - aanduiden van vertegenwoordiger en
plaatsvervanger.

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering
die doorgaat op 22 mei 2014 van de WVI wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger: Buyse Rik
- plaatsvervanger: Callewaert Guido.

4.
Psilon - algemene vergadering op 19 juni 2014 - goedkeuren agenda.
De gemeenteraad keurt de volgende agenda goed:
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2013
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2013
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Vervanging drie bestuurders, namens de gemeenten Spiere-Helkijn, Poperinge en Kortrijk
5. Vernieuwing mandaat commissaris
6. Wijziging statuten.

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.

5.

Psilon - algemene vergadering op 19 juni 2014 - aanduiden van vertegenwoordiger en
plaatsvervanger.

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde algemene
vergadering wordt voorgesteld:
- Vertegenwoordiger: Daisy Haydon
- Plaatsvervanger: Rachida Abid.
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordigers
opdracht te geven hun stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
6.

Engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het Provinciaal
Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (Campus POV).
Gelet op het schrijven van het West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten vzw,
Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem van 27 maart 2014, kenmerk B-WFIV-2014-003-HDS
betreffende een engagementsverklaring ter uitvoering van het masterplan van het Provinciaal
Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV);

Gelet dat voor de centrale provinciale basisopleidingsinfrastructuur en de gespecialiseerde
praktijkinfrastructuur werd gekozen om dit – omwille van de schaalvoordelen - bovenlokaal
te organiseren in het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) te
Zedelgem, waarvoor een onderbouwd masterplan werd ontwikkeld, en dat voorziet in de
renovatie en uitbouw van de basisopleidingsinfrastructuur en specifieke oefeninfrastructuur
voor de politie-, brandweer- en ambulanciersschool;
Gelet dat het provinciebestuur voor deze infrastructurele uitbouw een aanzienlijke financiële
inbreng voorziet, namelijk de aankoop van de site (en uitbreidingsgronden) en een
fundamentele bijdrage van circa 15 miljoen EUR (over 2 legislaturen) in de renovatie en
infrastructurele uitbouw van het POV; hierdoor wordt de financiële last van dit
infrastructuurproject quasi volledig ten laste genomen door het provinciebestuur;
Gelet dat dit concreet betekent dat de provincie West-Vlaanderen vragende partij is om ter
verantwoording en onderbouwing van haar financiële inbreng in de infrastructuur van het
POV een engagement te verkrijgen van de gemeenten om effectief de uit te bouwen
infrastructuur te benutten voor opleiding van hun veiligheidsdiensten;
Gelet dat een engagementsverklaring is uitgewerkt teneinde de diverse partners,
provinciebestuur, de scholen (WOBRA vzw en WPS vzw), de facilitaire vzw voor de
veiligheidsdiensten (WFIV vzw, die het masterplan zal uitvoeren), de politie- en
brandweerzones en de steden en gemeenten te engageren om dit masterplan op lange termijn
te erkennen als een strategisch opleidingsproject;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.

7.
Kerkfabriek Sint-Brixius- kerkraad 20 maart 2014 - schorsing beslissing - kennisname.
Gelet op de notule van de kerkraad van 20/03/2014 waar onder punt 4 volgende vermeld wordt, op
het gemeentebestuur schriftelijk ontvangen op 28/03/2014 (datum aanvang toezichtstermijn);
4. Het meerjarenplan.
Het meerjarenplan werd met hulp van Mr Vercauteren aangepast.;
Overwegende dat uit de notule niet kan worden opgemaakt welk gevolg werd gegeven aan dit
ontwerp : gunstig of ongunstig;
Gelet op het document meerjarenplan 2014-2019 wijziging zoals afgegeven op het gemeentebestuur
op 26/03/2014;
Overwegende dat uit dit document blijkt dat de goedkeuring is gebeurd door de kerkraad op
20/03/2014 maar er daarvan niks terug te vinden is in de notule van de kerkraad;
Overwegende dat het hier duidelijk gaat over een wijziging van het meerjarenplan;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28/11/2013 betreffende de niet goedkeuring van het
meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat sedert die datum het kerkbestuur geen ander ontwerp van meerjarenplan heeft
voorgelegd en er in het document, zoals voorgelegd op 26/03/2014, geen sprake kan zijn van
wijziging maar eerder van een eerste meerjarenplan;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen haar schorsingsbevoegdheid kan
gebruiken ten opzichte van beslissingen die door de kerkraad zijn gebeurd;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 april 2014 waarbij het
college de beslissing onder punt 4 van de kerkraad van 20/03/2014 schorst omwille van het feit dat
er uit de notule niet kan opgemaakt worden of het meerjarenplan werd goedgekeurd of niet, dat de
notule niet in overeenstemming is met het voorgelegde document (notule spreekt van het
meerjarenplan terwijl het voorgelegde document een wijziging van meerjarenplan is), dat er nog
steeds een eerste meerjarenplan dient te worden voorgelegd ter goedkeuring naar aanleiding van de
niet-goedkeuring door de gemeenteraad in raadszitting van 28/11/2013;
De gemeenteraad dient kennis te nemen.

8.
Kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve - Rekening 2013.
Gelet op de jaarrekening 2013 van het bestuur van de eredienst, vastgesteld door de kerkraad van
“Sint-Bavo” te Sint-Baafs-Vijve op 21 januari 2014;
Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2013, waaruit
blijkt dat het dienstjaar 2013 wordt afgesloten met een batig saldo van € 41.563,40 in exploitatie;
Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2013, waaruit
blijkt dat het dienstjaar 2013 wordt afgesloten met een saldo van
€ 0,00 in investeringen;
Gelet dat er zich onduidelijkheden stelden in de rekening en dat er hiervoor bijkomende
bewijsstukken werden opgevraagd op 17/02/2014;
Gelet op de herinnering om de bewijsstukken op te vragen van 27/02/2014 aangezien er op de
eerste oproep geen reactie werd gegeven;
Overwegende dat de bewijsstukken op 3/03/2014 werden ontvangen op het gemeentebestuur;
Overwegende dat het gemeentebestuur onmogelijk een goed nazicht kon doen van de rekening en
dit ook nog eens gebleken is uit de opgevraagde stukken;
Overwegende dat uit de opgevraagde stukken gebleken is dat bepaalde uitgaven werden geboekt op
algemene rekeningen die hiervoor niet bestemd waren;
Overwegende dat er geen andere uitgavenposten en kredieten voorzien waren op het budget om
deze soort uitgaven correct te boeken en dat er dus een budgetwijziging of interne kredietaanpassing
had moeten gebeuren om voor deze uitgaven de juiste artikels te voorzien;
De gemeenteraad wordt voorgesteld om ongunstig advies te verlenen.

9.

Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke - Rekening 2013.

Gelet op de jaarrekening 2013 van het bestuur van de eredienst, vastgesteld door de kerkraad van
“Sint-Laurentius” te Wielsbeke op 18 februari 2014, ontvangst op het gemeentebestuur van het
dossier op 27 februari 2014;
Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2013, waaruit
blijkt dat het dienstjaar 2013 wordt afgesloten met een batig saldo van € 31.449,98 in exploitatie;
Gelet op het feit dat het saldo per 31 december 2013 in overeenstemming is met de stand van de
financiële rekeningen per 31 december 2013;
De gemeenteraad wordt voorgesteld om gunstig advies te verlenen.

10. Kennisname overeenkomst Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
De gemeenteraad besliste in haar zitting van 19 december 2013 tot het vaststellen van een
gemeentelijke kohierbelasting – algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2014.
Teneinde deze gemeenteraadsbeslissing te kunnen uitvoeren besliste het college van burgemeester
en schepenen in haar zitting van 8 april 2014 om een aanvraag in te dienen tot verlenging van de
overeenkomst nr. 12/30 met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het aanslagjaar 2014.
Het gemeentebestuur mocht inmiddels het ontwerp van overeenkomst nr. 14/39 ontvangen
(toegevoegd aan het dossier dat ter inzake ligt op het gemeentehuis) met het verzoek de
gemeenteraadsleden op de hoogte te brengen van deze overeenkomst.
Deze overeenkomst wordt thans ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.

11. Projectoproep bebossing 2014: voorstel
Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het behoud en versterken van de natuur in
Vlaanderen. De gemeenten vormen daarbij een belangrijke partner. De minister reserveert daarom
een budget voor de subsidiëring van de aankoop van gronden met de bedoeling deze te
bebossen. De subsidiëring bedraagt 80% van de aankoopprijs met een plafond van
€ 2,5/m².
Er wordt voorgesteld om mede in het kader van het PRUP Breestraat, met een substantieel
omvangrijke uitbreiding van het industrieel patrimonium, als tegengewicht een uitbreiding te doen
van het Waterbos.
In het voorstel van PRUP Breestraat worden slechts minimale groenbuffers voorgeschreven, een
uitbreiding van het Waterbos kan dit compenseren en als tegengewicht fungeren voor het grote
industriële blok dat gecreëerd wordt. Bovendien zijn de voorgestelde gronden zeer watergevoelig en
kan een aangepaste beplanting helpen om de waterhuishouding te regelen. Eventueel kan er een
extra buffergracht aangelegd worden. Bovendien is een bosuitbreiding significant voor de
vermindering van CO2 en de fijnstofproblematiek.
Er wordt voorgesteld om een terrein van ongeveer 2,7 ha, ten westen van de hoeve Delbaere te
voorzien voor uitbreiding van het Waterbos, palend aan het Waterbos en de kleine uitbreiding die
voorzien wordt in het PRUP Breestraat.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.

