GEMEENTERAAD DD. 24 MAART 2011
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Devrieze, Sandra Devos-Vanwonterghem, Andre Naessens, Cecile Vanhoutte, Paul De
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OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.

Vaststellen tijdelijke politieverordening betreffende de beperkingen op de ambulante
activiteiten ter gelegenheid van de ORC Canal Rally op 28 en 29 mei 2011.
Op 10 februari 2011 heeft de vzw Rally Events met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem,
Tieltstraat 121 en administratieve zetel te 8530 Harelbeke, Steenbrugstraat 74 een aanvraag
ingediend tot het organiseren van de autorally “ORC CANAL RALLY – 5° editie”.
Deze 5° editie van de “ORC CANAL RALLY” gaat door tijdens het weekend van 28-29 mei
2011.
De verkenningsritten en keuringen vinden plaats op zaterdag 28 mei 2011.
De klassementsproeven vinden plaats op zondag 29 mei 2011.
Ter gelegenheid van deze 5° editie van de “ORC CANAL RALLY” kan een grote
volkstoeloop verwacht worden en bij dergelijke manifestaties kan de veiligheid van de
voetgangers, toeschouwers en andere weggebruikers in het gedrang komen bij een te talrijke
aanwezigheid van ambulante handelaars.
Om veiligheidsredenen is het dan ook opportuun om het aantal verkoopspunten van eetwaren
en dranken te beperken.
Ook het gebruik van alcoholische dranken binnen en naast het snelheidsparcours kan de
openbare orde verstoren zodat ook hierdoor de veiligheid van toeschouwers en
wedstrijddeelnemers in het gedrang zou kunnen komen.
Voorliggende tijdelijke politieverordening poogt dan ook de openbare orde en de veiligheid
van piloten en toeschouwers te verzekeren door :
1. een verbod tot ambulante handel
2. een alcoholverbod
Rekening houdend met de artikelen 8 t.e.m. 10ter van de wet van 25 juni 1993 betreffende de
uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij
de wet van 4 juli 2005 en de wet van 20 juli 2006, rekening houdend met artikel 42 §3 van het
Gemeentedecreet luidens hetwelk de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt en
rekening houdend met het feit dat Wielsbeke nog niet beschikt over een reglement voor de
organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein (los van een kermis), behoort
het vaststellen van een tijdelijk verbod tot ambulante handel en van een tijdelijk
alcoholverbod tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te willen verlenen aan deze tijdelijke
politieverordening.
De Vlaams Belang-fractie vraagt of de standen uitgebaat worden door verenigingen.
Antwoord: De uitbating wordt bepaald door de gouverneur. Er mag ook geen alcohol
geschonken worden.
De WDV-fractie vraagt of er wijzigingen zijn bij vorig jaar.
Antwoord: Enkel het parcours is gewijzigd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.

Vaststellen tijdelijke politieverordening betreffende de beperkingen op de ambulante
activiteiten ter gelegenheid van het Belgisch Kampioenschap op 22 mei 2011.
Op zondag 22 mei 2011 organiseert de VZW CYCLING WIELSBEKE, met
maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 314 het Belgisch Kampioenschap Dames
en Heren Junioren.
Het parcours kan als volgt samengevat worden : officiële start N382 (ter hoogte van DCT) –
Stationstraat – Rijksweg – gemeentehuis – Kasteeldreef – Wandellaan – Waterstraat Rijksweg – Abeelestraat – Heirweg – Molenstraat – aankomst N382 (ter hoogte van DCT);
Ter gelegenheid van dit Belgisch Kampioenschap Dames en Heren Junioren kan een grote
volkstoeloop verwacht worden en bij dergelijke manifestaties kan de veiligheid van de
deelnemers, toeschouwers en andere weggebruikers in het gedrang komen bij een te talrijke
aanwezigheid van ambulante handelaars.
Om veiligheidsredenen is het dan ook opportuun om het aantal verkoopspunten van eetwaren
en dranken te beperken.
Ook het plaatsen van verschillende terrassen binnen en langs het parcours kan de openbare
orde verstoren zodat ook hierdoor de veiligheid van toeschouwers en wedstrijddeelnemers in
het gedrang zou kunnen komen.
Voorliggende tijdelijke politieverordening poogt dan ook de openbare orde en de veiligheid
van deelnemers en toeschouwers te verzekeren door :
1. een verbod tot ambulante handel
2. een verbod tot het plaatsen van terrassen
3. een verbod op sterke alcoholische dranken
Rekening houdend met de artikelen 8 t.e.m. 10ter van de wet van 25 juni 1993 betreffende de
uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij
de wet van 4 juli 2005 en de wet van 20 juli 2006, rekening houdend met artikel 42 §3 van het
Gemeentedecreet luidens hetwelk de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt en
rekening houdend met het feit dat Wielsbeke nog niet beschikt over een reglement voor de
organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein (los van een kermis), behoort
het vaststellen van een tijdelijk verbod tot ambulante handel, van een tijdelijk verbod tot het
plaatsen van terrassen en een tijdelijk verbod op het schenken van sterke alcoholische dranken
tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te willen verlenen aan deze tijdelijke
politieverordening.
De CD&V/N-VA-fractie licht toe dat er 3 plaatsen zijn waar de cafés van Wielsbeke
de mogelijkheid krijgen tot het verkopen van dranken (geen sterke drank) en
eetwaren, nl.:
- kruispunt Heirweg en Rijksweg: grasvlakte tegenover bouwterrein Bostoen
- in de Molenstraat: weide tegenover PWA Wielsbeke
- kruispunt N382 en Molenstraat: zone tussen N382 en Pannenstraat.
In 2012 zal de mogelijkheid geboden worden aan de cafés van Ooigem.

Het college van burgemeester en schepenen beslist op het advies van vzw cycling
Wielsbeke en dit is besproken geweest met de deelnemende verenigingen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. Operationele Prezones (OPZ) - Overeenkomst snelste adequate hulpverlening.
Er wordt de gemeenteraad voorgesteld om akkoord te gaan met de overeenkomst betreffende
het verminderen van de dubbele uitruk in afwachting van de inwerkingtreding van de wet van
15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. Concessie voor de 3 cafetaria's bij de sporthallen : goedkeuring voorwaarden.
Gelet op het bestaande contract voor drankleveringen met Alken-Maes dat eindigt op 30 juni
2011;
Gelet op de noodzaak om een nieuw dossier op te stellen teneinde de concessie op de
cafetaria’s toe te wijzen voor de periode vanaf 1 juli 2011;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting op 7 maart
2011, waarbij :
- een bestek 2011/IS/294b werd opgesteld teneinde de 3 cafetaria’s in concessie te kunnen
geven;
- een bestek 2011/IS/294a werd goedgekeurd voor de levering van de dranken in de andere
centra dan de cafetaria’s
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het voorgestelde
bijzonder bestek 2011/IS/294b voor concessie van de 3 cafetaria’s bij de sporthallen.
De WDV-fractie stelt de volgende vragen:
Waarom wordt er overgegaan naar concessies?
Antwoord: Is voordeliger.
Hoe zit het met de nutsvoorzieningen?
Antwoord: De verwarming wordt betaald door de gemeente.
Elektriciteit en water is ten laste van de concessiehouder.
Is de raming hiervan gekend?
Antwoord: Neen.
De WDV-fractie betreurt de communicatie naar de uitbaters, ze zijn niet betrokken
geweest (aangetekend schrijven ipv aanspreken).
Is het bestek voor dranken goedgekeurd in het college van burgemeester en
schepenen?
Antwoord: Gezien gewone dienst (dagelijks bestuur) is het college van burgemeester
en schepenen die beslist.
De WDV-fractie merkt op dat er aan de uitbaters nog weinig zal te zeggen zijn.
Antwoord: Er is voorafgaandelijk toelating van het college van burgemeester en
schepenen + de criteria zijn voorzien in de voorwaarden.
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 onthoudingen.

6.

Goedkeuren riolerings- en wegeniswerken Breestraat - Ridder de Ghellinckstraat bouwaanvraag.
Het openbaar onderzoek voor de bouwaanvraag werd afgesloten op 09 maart 2011 en kent
geen enkel bezwaar.
De gemeenteraad wordt voorgesteld het uitvoeren van riolering- en wegeniswerken in de
Breestraat en Ridder de Ghellinckstraat goed te keuren.
De vraag van AWV, is het stuk N382 tussen de Leiebrug en het rond punt Quick Step
opgenomen in het lastenboek van de Breestraat – Ridder de Ghellinckstraat.
Deze werken zijn 100% ten laste van AWV.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7.

Vaststellen van een gemeentelijke belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2011 kennisneming schorsing - goedkeuring wijziging.
Dit betreft de kennisgeving van de brief van 7 februari 2011, waarbij het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen, aan de gemeente Wielsbeke meedeelt dat de
gouverneur het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2010 betreffende het vaststellen van
een gemeentelijke belasting op tweede verblijven heeft geschorst.
Teneinde tegemoet te komen aan de opmerkingen van de gouverneur wordt voorgesteld om,
overeenkomstig hetgeen bepaald wordt in omzendbrief BA-2004/03, het tarief forfaitair vast
te stellen op 650 euro.
De WDV-fractie vraagt wat de impact hiervan zal zijn op het budget?
Antwoord: Zal minimaal zijn.
De WDV-fractie merkt op dat volgens de gegevens van het budget er minder
inkomsten ten bedrage van € 33.000 zullen zijn en verwijst naar een schrijven van
ABB dat er in Wielsbeke 3 begrippen zijn die regelmatig aan bod komen, nl.:
- de gemeentelijke autonomie
- het gelijkheidsbeginsel
- het evenredigheidsbeginsel.
De WDV-fractie verwijst tevens naar 2 brieven van ABB die door het college van
burgemeester en schepenen ter kennis werden genomen.
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 onthoudingen.

8. Kennisname politiebegroting 2011 van de Lokale Politie MIDOW.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2010 van de gemeente Wielsbeke
houdende de goedkeuring van gemeentelijke dotatie ten belope van 741.313,33 €;
Gelet op de beslissing van de politieraad van 22 februari 2011 betreffende de goedkeuring van
de politiebegroting 2011;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2011
betreffende de kennisname van het ontwerp van de politiebegroting 2011;
Gelet dat de gemeenteraad dient kennis te nemen van de goedkeuring van politiebegroting
2011;
De Vlaams Belang-fractie merkt op dat het veel geld is voor een onveilig Wielsbeke.
Waarvan kennis.

9.

Brandweerbeveiliging - bijdrage in de kosten - dienstjaar 2004 - gemeenterekening
2003.
Door middel van een brief van 14 februari 2011 ontvangen op 17 februari 2011 met als
kenmerk F.D.O.H. nr. BW/90/Dj04-Rek03 laat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken Civiele veiligheid onder de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen ons weten
dat het gemeenteaandeel in de brandbeveiliging dienstjaar 2004 berekend werd en dat de
bijdrage voor onze gemeente € 253.803,38 bedraagt.
Door middel van een brief van 16 maart 2011 ontvangen op 23 maart 2011 met als kenmerk
F.D.O.H. nr. BW/90/Dj04-Rek03 laat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Civiele veiligheid onder de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen ons weten dat er
een correctie is en dat het gemeenteaandeel in de brandbeveiliging dienstjaar 2004 berekend
werd en dat de bijdrage voor onze gemeente € 231.671,12 bedraagt.
De betaling gebeurt door een ambtshalve afname van de rekening Dexia Bank, nadere
specificaties van tijdstip van afhoudingen worden niet meegedeeld.
Op het formulier T staan op de volgende vastleggingsnummers de volgende kredieten
beschikbaar: 3694/2004: € 124.000; 5428/2009: € 46.105 (= € 170.105)
Beide kredieten zijn samen echter onvoldoende .
In de eerstvolgende budgetwijziging zal er een bijkomend krediet vastgelegd worden voor een
bedrag van € 61.566,12.
De gemeenteraad wordt hiervan in kennis gesteld en geeft positief advies.
Het schrijven (correctie) van 16 maart wordt toegelicht. Het aandeel voor de
gemeente Wielsbeke is € 231.671,12. Een bijkomend krediet van € 61.566,12 is te
voorzien in een eerstvolgende budgetwijziging.
De WDV-fractie bemerkt dat het jammer is dat de hogere overheid dergelijke bijdrage
niet dichter bij elkaar plant en stelt voor om een inhaalbeweging te doen.
Antwoord: Ten opzichte van 2004 is dit een meer-uitgave van € 100.000 die niet
voorzien werd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

10. IMOG - Waarborg voor lening ter financiering leningsprogramma 2010-2011 - DEXIA
Bank.
Detail van het leningsprogramma 2010-2011:
Project 1 en 4: revisie verbrandingsinstallatie en masterplan Moen
€ 8.460.000
Project 2: ontdubbelen sorteerinstallatie
€ 920.000
Het bedrag dat gevraagd wordt om door de gemeente Wielsbeke te waarborgen bedraagt:
Project 1 en 4: revisie verbrandingsinstallatie en masterplan Moen
€ 311.968,87
Project 2: ontdubbelen sorteerinstallatie
€
33.925,69
Aangezien IMOG dd. 09/02/2011 besloten heeft bij Dexia Bank leningen ten bedrage van
globaal 9.380.000 EUR aan te gaan voor de financiering van buitengewone uitgaven volgens
bijzonder bestek 10-021, terug te betalen op 10 en 20 jaar;
Aangezien deze leningen dienen gewaarborgd te worden door de gemeente;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het ontwerpbesluit
betreffende IMOG - waarborg voor lening ter financiering leningsprogramma 2010-2011 –
DEXIA Bank.
De WDV-fractie vraagt wat de voordelen zijn voor Wielsbeke en of de
kapitaalsverhoging niet voldoende was?
Antwoord: De kapitaalsverhoging is niet voldoende; voor borg staan moet er niet
betaald worden, enkel indien IMOG hun verplichting niet nakomt.
De WDV-fractie vraagt of deze investeringen zullen leiden tot goedkopere tarieven?
Antwoord: De leningen zijn noodzakelijk om hun masterplan te realiseren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

11. IMOG - Waarborg voor lening ter financiering leningsprogramma 2010-2011 - ING
België NV.
Detail van het leningsprogramma 2010-2011:
Project 3: logistiek
€ 880.000
Het bedrag dat gevraagd wordt om door de gemeente Wielsbeke te waarborgen bedraagt:
Project 3: logistiek
€ 32.450,66
Overwegende dat IMOG besloten heeft bij ING België NV een krediet van 880.000 EUR aan
te gaan ter financiering van logistiek;
Overwegende dat dit krediet dient gewaarborgd te worden door het gemeentebestuur.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan de ontwerpbesluiten
betreffende IMOG - waarborg voor lening ter financiering leningsprogramma 2010-2011 –
ING België NV.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

12. Goedkeuren huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen.
Naar aanleiding van de invoering van het systeem van gemeentelijke administratieve sancties
werd voor de PZ MIDOW een éénvormig algemeen politiereglement opgemaakt. Deze
algemene politieverordening werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Wielsbeke keurde
in haar zitting van 27 oktober 2010.
Deze Algemene Politieverordening vervangt vanaf 1 november 2010 het algemeen
politiereglement van 16 juli 1991, met inbegrip van alle latere wijzigingen en aanvullingen
doch met uitzondering van de bepalingen die uitsluitend voor de gemeente Wielsbeke gelden
en die nog niet geregeld worden in de Algemene Politieverordening.
De reglementering voor de gemeentelijke begraafplaatsen maakte deel uit van het algemeen
politiereglement van 16 juli 1991, met inbegrip van alle latere wijzigingen, en werd bijgevolg
reeds gedeeltelijk gewijzigd door bovengenoemde Algemene Politieverordening.
Het is dan ook opportuun om de reglementering voor de gemeentelijke begraafplaatsen :
- in overeenstemming te brengen met de laatste wijzigingen van hogere wetgeving en
uitvoeringsbesluiten
- in overeenstemming te brengen met bovengenoemde Algemene Politieverordening
- aan te passen aan de gewijzigde maatschappelijke situatie
Om een duidelijk overzicht te krijgen betreffende de diverse bepalingen die te maken hebben
met de materie van de begraafplaatsen, is het aangewezen de gemeentelijke reglementering op
te splitsen in 3 reglementen :
1. een huishoudelijk reglement
2. een politiereglement
3. een tariefreglement
Het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen moet beschouwd worden als het
dagdagelijks werkinstrument met een vereiste van gebruiksvriendelijkheid (verstaanbare en
eenvormig toepasbare reglementering). Hierin komen o.a. volgende elementen aan bod :
- de uurregeling met betrekking tot de teraardebestellingen
- de concessiemodaliteiten en de afmetingen van de percelen
- de modaliteiten betreffende niet-geconcedeerde begravingen
- de procedure betreffende de hernieuwing van concessies
- de modaliteiten betreffende grafmonumenten
Het ontwerp van huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen werd
toegevoegd aan het dossier dat ter inzage is van de gemeenteraadsleden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de goedkeuring van dit ontwerp.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

13. Goedkeuren van de lokale politieverordening op de begraafplaatsen.
Naar aanleiding van de invoering van het systeem van gemeentelijke administratieve sancties
werd voor de PZ MIDOW een éénvormig algemeen politiereglement opgemaakt. Deze
algemene politieverordening werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Wielsbeke keurde
in haar zitting van 27 oktober 2010.
Deze Algemene Politieverordening vervangt vanaf 1 november 2010 het algemeen
politiereglement van 16 juli 1991, met inbegrip van alle latere wijzigingen en aanvullingen
doch met uitzondering van de bepalingen die uitsluitend voor de gemeente Wielsbeke gelden
en die nog niet geregeld worden in de Algemene Politieverordening.
De reglementering voor de gemeentelijke begraafplaatsen maakte deel uit van het algemeen
politiereglement van 16 juli 1991, met inbegrip van alle latere wijzigingen, en werd bijgevolg
reeds gedeeltelijk gewijzigd door bovengenoemde Algemene Politieverordening.
Het is dan ook opportuun om de reglementering voor de gemeentelijke begraafplaatsen :
- in overeenstemming te brengen met de laatste wijzigingen van hogere wetgeving en
uitvoeringsbesluiten
- in overeenstemming te brengen met bovengenoemde Algemene Politieverordening
- aan te passen aan de gewijzigde maatschappelijke situatie
Om een duidelijk overzicht te krijgen betreffende de diverse bepalingen die te maken hebben
met de materie van de begraafplaatsen, is het aangewezen de gemeentelijke reglementering op
te splitsen in 3 reglementen :
1.
een huishoudelijk reglement
2.
een politiereglement
3.
een tariefreglement
In de politiereglementering worden enkel die bepalingen opgenomen waaraan enige vorm van
sanctionering kan verbonden worden, waaronder :
- openingsuren van de begraafplaatsen
- modaliteiten i.v.m. de vaststelling en de aangifte van een overlijden
- voorwaarden betreffende het gebruik van het mortuarium
- voorwaarden betreffende de vaststelling van overlijden en vervoer van stoffelijke
overschotten
- voorwaarden i.v.m. lijkbezorging
- voorwaarden i.v.m. ontgravingen
Het ontwerp van lokale politieverordening op de begraafplaatsen werd toegevoegd aan het
dossier dat ter inzage is van de gemeenteraadsleden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de goedkeuring van dit ontwerp.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

14. Goedkeuren van het retributiereglement voor de begraafplaatsen.
Naar aanleiding van de invoering van het systeem van gemeentelijke administratieve sancties
werd voor de PZ MIDOW een éénvormig algemeen politiereglement opgemaakt. Deze
algemene politieverordening werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Wielsbeke keurde
in haar zitting van 27 oktober 2010.
Deze Algemene Politieverordening vervangt vanaf 1 november 2010 het algemeen
politiereglement van 16 juli 1991, met inbegrip van alle latere wijzigingen en aanvullingen
doch met uitzondering van de bepalingen die uitsluitend voor de gemeente Wielsbeke gelden
en die nog niet geregeld worden in de Algemene Politieverordening.
De reglementering voor de gemeentelijke begraafplaatsen maakte deel uit van het algemeen
politiereglement van 16 juli 1991, met inbegrip van alle latere wijzigingen, en werd bijgevolg
reeds gedeeltelijk gewijzigd door bovengenoemde Algemene Politieverordening.

Het is dan ook opportuun om de reglementering voor de gemeentelijke begraafplaatsen :
- in overeenstemming te brengen met de laatste wijzigingen van hogere wetgeving en
uitvoeringsbesluiten
- in overeenstemming te brengen met bovengenoemde Algemene Politieverordening
- aan te passen aan de gewijzigde maatschappelijke situatie
Om een duidelijk overzicht te krijgen betreffende de diverse bepalingen die te maken hebben
met de materie van de begraafplaatsen, is het aangewezen de gemeentelijke reglementering op
te splitsen in 3 reglementen :
1.
een huishoudelijk reglement
2.
een politiereglement
3.
een tariefreglement
De tariefreglementering bevat alle kosten en betalingsmodaliteiten die te maken hebben met
de begraafplaatsen.
Het ontwerp van retributiereglement voor de begraafplaatsen werd toegevoegd aan het dossier
dat ter inzage is van de gemeenteraadsleden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de goedkeuring van dit ontwerp.
De WDV-fractie wenst zich te onthouden om reden van de delegatie naar het college
van burgemeester en schepenen en van de verhoogde tarieven.
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 onthoudingen.

