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OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen. 
 

 

 

 

 

2. Straatbenaming verkaveling VAKIM - Principiële beslissing 

De NV VAKIM startte een verkaveling langsheen de Rijksweg op de gronden van de 

vroegere champignonkwekerij.  Hiervoor is de aanleg van een nieuwe zijstraat van de 

Rijksweg vereist. 

Aangezien de gemeente reeds jaren verbroederd is met de gemeente Le Cateau in het noorden 

van Frankrijk, wordt voorgesteld als naam : Le Cateaustraat. 

Dit voorstel werd voorgelegd aan de Gemeentelijke Cultuurraad, die zich evenwel niet kan 

vinden in een Franse straatnaam.  Het voorstel van straatnaam wordt evenwel niet gewijzigd 

op grond van volgende motivering : 

- Le Cateau is een plaatsnaam en geen Franstalig woord 

- De bevolking kan voldoende de link leggen met de verbroedering, die door deze 

straatnaam nogmaals in de verf gezet wordt  

- Er zijn geen specifieke toponiemen in de omgeving 

r wordt dan ook aan de gemeenteraad gevraagd om een princiepsbeslissing te nemen omtrent 

de straatnaam „Le Cateaustraat‟. 

Na de princiepsbeslissing volgt een openbaar onderzoek waarna de gemeenteraad de 

definitieve naamgeving kan vaststellen. 

Goedgekeurd met 18 ja-stemmen en 1 neen-stem. 
 

 

 

 

 

3. Vaststellen reglement op administratiekosten voor annulering en wijziging van een 

reservatie. 

Gelet op het oorspronkelijk en het aangepaste voorstel van reglement op de 

administratiekosten voor annulering en wijziging van diensten door de Dienst Vrije Tijd 

(jeugd-, sport- en cultuurdienst) ; 

Gelet op het feit dat het regelmatig voorkomt dat klanten na een reservatie opnieuw annuleren 

en dat er hiervoor geen administratiekosten worden aangerekend ; 

Gelet op het voorstel van reglement op administratiekosten voor annulering en wijziging van 

een reservatie goed te keuren: 

Artikel 2 van het reglement als volgt aan te passen: 

“Artikel 2 : de administratiekosten worden, in uitzondering op artikel 1 en artikel 3, niet 

aangerekend wanneer simultaan aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 

- de dienst tijdig annuleren; 



- er een medisch attest kan worden voorgelegd; 

- het inschrijvingsgeld minstens € 12,50 bedraagt”. 

Het reglement gaat in voege op 25 februari 2010. 

Het reglement wordt doorgemaild. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

4. Aanpassing reglement en tarieven visvijver Hernieuwenburg 

Gelet op het reglement en de tarieven met betrekking tot de visvijver Hernieuwenburg, 

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting op 29/04/2009; 

Gelet op de vraag van de gebruikers om een abonnement in te voeren voor 1 vislijn; 

Gelet op het feit dat er aan niet-Wielsbekenaren nagenoeg geen abonnementen werden 

verkocht; 

Gelet op het voorstel van de Dienst Vrije Tijd om de indeling van de leeftijdsgroepen van de 

gebruikers te wijzigen; 

Het reglement gaat in voege op 25 februari 2010. 

Het reglement wordt doorgemaild. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De WDV-fractie vraagt of er in het verleden geen goedkoper tarief voor 
gepensioneerden beloofd was? 
Antwoord: Neen, het is hetzelfde als vorig jaar. Er zijn leeftijdscategorieën cfr. andere 
reglementen van de Dienst Vrije Tijd en er is veel vraag naar 1 vislijn. 
De WDV-fractie bemerkt dat vorig jaar de opzichter aan de aanwezigen gemeld heeft 
dat broodvissen niet mag, maar dat staat niet in het reglement. 
Antwoord: Niet alles kan in het reglement opgenomen worden. 
Het is aan te raden bij problemen, deze onmiddellijk aan te kaarten bij de Dienst Vrije 
Tijd. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

5. Vaststellen deelnamegeld + reglement minivoetbalcompetitie. 

Gelet op de vaststelling van een reglement van minivoetbalcompetitie voor de zomer- en de 

wintercompetitie opgesteld door de dienst vrije tijd ;  

Gelet dat het bestaande tarief geldig is sinds 1 september 2004; 

Gelet op het voorstel van de dienst vrije tijd om de deelnamegelden voor de 

minivoetbalcompetitie te verhogen; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om aan het nieuwe tarief € 225 waarborg inclusief, zijn 

goedkeuring te verlenen en tevens het reglement goed te keuren. 

Dit reglement gaat in voege vanaf 25 februari 2010. 

De WDV-fractie vindt dat € 225 veel geld is. Op jaarbasis is dat € 450 voor de 
voetbalploegen. 
De WDV-fractie vraagt of dit deelnamegeld niet kan gesubsidieerd worden? 
Antwoord: Neen, er zijn er niet veel die erkend zijn en er is een vaste pot voor 
subsidies voor sportverenigingen, maar misschien deze bedenking overmaken naar 
de sportraad om het subsidiereglement eventueel aan te passen. 
De Vlaams Belang-fractie stelt voor om ploegen buiten de gemeente meer te laten 
betalen. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 



6. Subsidiereglement kinderopvanginitiatieven 

In 2009 vielen de subsidies voor kinderopvanginitiatieven onder een OCMW-reglement. Dit 

dient in een gemeentelijk reglement te worden gegoten.  

In 2009 werden de subsidies voor kinderopvanginitiatieven nog uitbetaald door het OCMW, 

het gemeentelijk reglement zou vanaf 1/1/2010 in voege moeten zijn.  

Wel dient er voor een overgangsmaatregel gezorgd te worden aangezien het werkjaar in het 

OCMW-reglement eindigt op 31/12/2009. Het werkjaar in het gemeentelijke 

subsidiereglement (voor elk reglement hetzelfde) begint echter op 1 mei en loopt tot 30 april.  

In de begroting voor 2010 werd voor de periode 01/01/2010 - 30/04/2010  4/12 van het 

normale jaarbudget voorzien voor de subsidies van kinderopvang. 

Het reglement wordt doorgemaild. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De WDV-fractie vraagt waarom er een gemeentelijk reglement moet opgemaakt 
worden en of dit een verplichting is van hogerhand? 
Antwoord:Het gaat hier om eenvormig werken en de jeugdconsulente behartigt de 
uitwerking. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

7. Wijziging aanstelling secretaris van de jeugdraad 

Gelet op het overlijden van Jessy Vermeulen werd Sharon Delabie benoemd als 

jeugdconsulente. 

Na het ontslag van Sharon Delabie werd Lien Moerman als jeugdconsulente benoemd.  

Het is wenselijk dat de jeugdconsulent de functie waarneemt van secretaris van de Jeugdraad. 

In gevolg van de beslissing van de gemeenteraad van 28 november 2007 werd Jessy 

Vermeulen aangesteld als secretaris van de jeugdraad.  

Deze beslissing dient thans te worden gewijzigd in die zin dat Lien Moerman wordt 

aangesteld als secretaris van de jeugdraad. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

 

8. Goedkeuring nieuwe samenstelling jeugdraad 

De gemeentelijke jeugdraad werd opnieuw samengesteld, onder meer omwille van 

wijzigingen in de leiding van de respectievelijke jeugdverenigingen naar aanleiding van hun 

nieuwe werkingsjaar en de aanstelling van nieuwe secretaris. De nieuwe samenstelling van de 

gemeentelijke jeugdraad wordt thans ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

De WDV-fractie bemerkt dat er nieuwe leden zijn die niet woonachtig zijn te 
Wielsbeke en vraagt of dit kan? 
Antwoord: Volgens het reglement is dit toegelaten, iemand die in Wielsbeke woont 
en verhuist, kan lid blijven. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 



9. Wijziging aanstelling secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang 

Gelet op het overlijden van Jessy Vermeulen werd Sharon Delabie benoemd als 

jeugdconsulente. 

Na het ontslag van Sharon Delabie werd Lien Moerman als jeugdconsulent benoemd. 

Het is wenselijk dat de jeugdconsulent de functie waarneemt van secretaris van het Lokaal 

Overleg Kinderopvang.  

In gevolg van de beslissing van de gemeenteraad van 27 februari 2008 werd Jessy Vermeulen 

aangesteld als secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang.  

Deze beslissing dient thans te worden gewijzigd in die zin dat Lien Moerman wordt 

aangesteld als secretaris van het lokaal overleg kinderopvang. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

10. Samenstelling Lokaal Overleg Kinderopvang 

De samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang is gewijzigd, onder meer omwille 

van een aantal wijzigingen bij de vertegenwoordigers en de aanstelling van de nieuwe 

secretaris.  

De nieuwe samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt thans ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

11. Kippenactie 2010. 

Het betreft een actie in samenwerking met IMOG en de plaatselijke pluimveehandelaars. Het 

kadert in de doelstelling tot het verminderen van het restafvalcijfer, in het bijzonder de 

vermindering van de hoeveelheid GFT-afval in de gemeente, opgenomen in de 

samenwerkingsovereenkomst 2008-2013. De actie loopt van 15 maart t.e.m. 25 mei 2010. 

De Wielsbeekse huisgezinnen krijgen de kans om bij de deelnemende handelaars kippen te 

kopen, dit normaal aan € 7,5 per scharrelkip. De gemeente kan in dit bedrag tussenkomen. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om € 2,5 tussen te komen en dit tot uitputting van het 

budget. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De WDV-fractie vraagt: 
- Hoeveel is hiervoor voorzien in het budget?  
- Hoeveel kippen mag je kopen per gezin? 
- Zal dit gecontroleerd worden? 
Antwoord: 
- € 3.000 is voorzien 
- 3 kippen per gezin 
- Ja 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Kennisname betaalbaarstelling facturen door College van burgemeester en schepenen 

Het College van burgemeester en schepenen diende voor een aantal uitgaven over te gaan tot 

betaalbaarstelling van de facturen :  

1. De Gemeente Wielsbeke koopt voor het winterseizoen 2009-2010 haar strooizout aan 

bij de firma Quantannes.  Ingevolge de barre weersomstandigheden kon de firma 

Quantannes op 21/12/2009 evenwel niet meer voldoen aan de vraag naar strooizout.  

Aangezien de voorraad strooizout van de gemeente evenwel onvoldoende was en er 

wel degelijk quasi constant diende gestrooid te worden, diende gezocht te worden naar 

een andere leverancier.  Op dat ogenblik kon enkel ZOUTMAN INDUSTRIES 

overgaan tot onmiddellijke levering. 

2. Voor de organisatie van tekenlessen tijdens het schooljaar 2008-2009 werd een beroep 

gedaan op de Stedelijke Akademie voor Beeldende Vorming uit Harelbeke, die 

hiervoor een kostennota opmaakte.   

Het College van burgemeester en schepenen geeft kennis van deze beslissingen aan de 

Gemeenteraad en de externe auditcommissie. 

De WDV-fractie stelt vast dat de vroegere leverancier weer heeft kunnen leveren en 
vindt dat goed. 
Antwoord: Er is een groot verschil in zoutkwaliteit. De kwaliteit van Quanttannes is 
beter dan van Zoutman. 
Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

13. Kennisname OCMW budgetwijziging 2009 - exploitatiebudget nr. 2 en 

investeringsbudget nr. 2. 

Gelet op de vaststelling van budgetwijziging 2009 – exploitatiebudget nr. 2 en 

investeringsbudget nr. 2 door het OCMW Wielsbeke, in raadzitting van 23 december 2009: 

- exploitatiebudget: negatief resultaat van € 1.441.777,00 

- gemeentelijke bijdrage: geen wijziging 

-  investeringsbudget : een verhoging met € 1.450.010,00 in uitgaven en éénzelfde 

bedrag verhoging van leningen;  

Gelet op het verslag van het managementteam van het OCMW van 16 december 2009; 

Gelet dat een exemplaar van de budgetwijziging 2009 – exploitatiebudget nr. 2 en 

investeringsbudget nr. 2 en een afschrift van het OCMW-raadsbesluit in het dossier zijn 

gevoegd; 

De budgetwijziging 2009 – exploitatiebudget nr. 2 en investeringsbudget nr. 2 zijn ter inzage 

in het dossier. 

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

De WDV-fractie merkt op dat het investeringsbudget een groot bedrag is en vraagt 
over welke investeringen het gaat? 
Antwoord: Het gaat over investeringen die niet voorzien waren in het budget, zoals 
fase 2 van de bejaardenwoningen Den Meynaert, wat een erfenis is van de vorige 
legislatuur. 
Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

14. Kennisname - OCMW - budget 2010. 

Het budget 2010 is ter inzage in het dossier. 

De navolgende documenten zijn aan het budget gevoegd: 

 geconsolideerd exploitatiebudget 



 geconsolideerd investeringsbudget 

 gemeentelijke bijdrage. 

De gemeentelijke bijdrage exploitatie is vastgesteld op 1 365 716,00 EUR. 

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

15. Kerkfabriek Sint-Brixius Ooigem: Rekening 2009. 

Gelet op de jaarrekening 2009 van het bestuur van de eredienst, vastgesteld door de kerkraad 

van “Sint-Brixius” te Ooigem op 28 januari 2010, ontvangst op het gemeentebestuur van het 

dossier op 2 februari 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 € 146.811,76; 

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. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

16. Kerkhoven: aanpassing reglement. 

Gelet dat het algemeen politiereglement dient aangepast te worden in het hoofdstuk 

“begraafplaatsen”, namelijk, de tarieven dienen aangepast en aangevuld te worden: 

 reeds geplaatst: grafkelder voor twee personen: € 600,00 

 afzonderlijk te plaatsen op vraag: 

- grafkelder voor drie personen: € 1.750,00 

- grafkelder voor 1 persoon: € 1.550,00 

Deze tarieven zijn van toepassing vanaf 25 februari 2010. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De WDV-fractie vraagt hoeveel het vroeger was? 
Antwoord: Was vroeger niet voorzien via de gemeente, maar was enkel voorzien via 
de begrafenisondernemer. 
De reden is om te komen tot eenvormigheid en eenheid in aanleg en om de prijs te 
drukken, stelt de gemeente voor om het zo in te voeren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 


