GEMEENTERAAD DD. 24 NOVEMBER 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.
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met 18 ja-stemmen en 1 neen-stem.
Gelet dat de WDV-fractie opmerkt dat de beslissing van de stemming bij punt 5 - FRGE - niet
vermeld staat. De stemming zal worden aangevuld.

2. Sport je fit kaart.
Gelet op het voorstel van de sportdienst voor het invoeren van één sportkaart (de sport je fit
kaart) voor de wekelijks terugkerende sportactiviteiten voor volwassenen die gebruik maken
van beurtenkaarten;
Gelet op het voordeel voor de klant die met één kaart aan verschillende sportactiviteiten kan
deelnemen;
Gelet op het prijsvoordeel voor de klant bij de aankoop van 20- en 30-beurtenkaarten;
Gelet op de administratieve vereenvoudiging en administratieve verlichting bij de verkoop
van 20- en 30-beurtenkaarten;
Gelet op het financieel overzicht betreffende de invoering van de “sport je fit kaart”;
Gelet op het voorstel van de sportdienst om stepaerobics toe te voegen aan het sportaanbod
van de “sport je fit kaart”,
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen dd. 4/11/2010
betreffende de sport je fit kaart;
Gelet op het positief advies van de sportraad over de sport je fit kaart;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3. Goedkeuren riolerings- en wegeniswerken Breestraat - Ridder de Ghellinckstraat.
Het openbaar onderzoek werd afgesloten op 1 oktober 2010 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.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4.

WVI - Buitengewone algemene vergadering van 8 december 2010 - Goedkeuren
agendapunten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te geven en de aan te duiden
vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5.

WVI - Buitengewone algemene vergadering van 8 december 2010 - Aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde
buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger : Buyse Rik
- plaatsvervanger : Callewaert Guido
Voor de vertegenwoordiger: Buyse Rik: met eenparigheid van stemmen.
Voor de plaatsvervanger: Callewaert Guido: 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

6.

IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2010 - Goedkeuren
agenda.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te geven en de aan te duiden
vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7.

IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2010 - Aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
Voor de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde
buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld :
- vertegenwoordiger : Devos Sandra
- plaatsvervanger : Verbrugghe Carlos
De WDV-fractie stelt vast dat de exploitatiekosten van IMOG in de budgetwijziging stijgt en
vraagt of dit een algemene stijging is of als dit enkel voor de gemeente Wielsbeke is?
Antwoord: De vertegenwoordiger van de gemeente Wielsbeke zal hierover interpelleren op de
algemene vergadering van IMOG.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

8.

FIGGA - Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2010 - Goedkeuren
agenda.
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger
opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

9.

FIGGA - Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2010 - Aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger
opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde
buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger: Benoit Gaby
- plaatsvervanger: Buyse Rik
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

10. Jaarrekening OCMW - 2006 en 2007 - Kennisname brief van de Gouverneur.
Gelet op de brief van de heer gouverneur van 21 september 2010, waarbij een afschrift van
het besluit betreffende de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2006 en 2007
van het OCMW van Wielsbeke en de opmerkingen en aanbevelingen werden toegestuurd.
De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen.
De Vlaams Belang-fractie stelt zich de vraag waarom dit punt hier aan bod komt?
Antwoord: Dit is een kennisname van een brief van dhr. gouverneur.
Waarvan kennisname.

11. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke - Goedkeuren meerjarenplanwijziging 2010.
Gelet op de goedkeuring door de kerkraad van de meerjarenplanwijziging 2010-2013 in
zitting van 7 oktober 2010 met volgende toelagen :
2011
48.512,40
2012
50.702,17
2013
52.935,64
let dat het gewijzigde meerjarenplan 2010-2013 werd ontvangen op het gemeentebestuur op
12 oktober 2010;
Gelet op gunstig advies van het Bisdom Brugge van 28 oktober 2010;

Gelet dat het advies van het Bisdom Brugge ontvangen werd op het gemeentebestuur op
29 oktober 2010;
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Laurentius van 7 oktober 2010 waarbij de
meerjarenplanwijziging 2010-2013 wordt goedgekeurd met de volgende toelagen:
Exploitatietoelage
Investeringstoelage
2011
48.512,40
9.796,00
2012
50.702,17
0,00
2013
52.935,64
0,00
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

12. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke - Kennisname budget 2011.
Gelet op het besluit van 7 oktober 2010 van de kerkraad van de Kerkfabriek Sint-Laurentius
waarbij het budget 2011 werd vastgelegd;
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 28 oktober 2010;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2011 binnen de grenzen valt
van de meerjarenplanning voor de exploitatietoelage en de investeringstoelage;
De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen.
Waarvan kennisname.

13. Goedkeuring budgetwijziging nr. 3 - gewone dienst.
De budgetwijziging nr. 3 gewone dienst – dienstjaar 2010 wordt in bijlage gevoegd.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.

Dhr. Rik Buyse, schepen van financien en begroting, licht het document toe ( ondermeer
pagina 29 en de beleidsnota).
Het belastingsreglement activeringsheffing zal voor volgend jaar vermoedelijk moeten
worden aangepast.
De WDV-fractie vindt dat het gebruik van CP (commercial paper) de toekomst belast en dat
de aanleg van een reservefonds noodzakelijk is. De intentie is duidelijk, er zal nieuw geld
moeten gezocht worden.
Antwoord: de aanleg van een reservefonds is voor 2011 voorzien en tijdens deze legislatuur
zullen er geen lange termijnleningen opgestart worden.
De WDV-fractie stelt zich de vraag of het CP behouden wordt en vraagt of er verder mee
gewerkt zal worden?
Antwoord: Tot op heden is het interessanter om op korte termijn te werken. Binnen het CP
bestaat de mogelijkheid om, indien noodzakelijk, over te stappen naar een lening.
De WDV-fractie stelt vast dat er nog 91 facturen van vorig dienstjaar, € 273.000, nog in de
budgetwijziging staan.
Antwoord: In 2009 was er geen budget meer.
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

14. Goedkeuring budgetwijziging nr. 4 - buitengewone dienst.
De budgetwijziging nr. 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2010 wordt in bijlage gevoegd.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Dhr. Rik Buyse, schepen van financien en begroting, licht toe aan de hand van de beleidsnota.
De WDV-fractie bemerkt dat het om grote cijfers gaat en vraagt zich af of het niet mogelijk is
om deze cijfers op het budget te voorzien.
Antwoord: Een budget is een raming en de gemeente is afhankelijk van andere instanties.
De WDV-fractie stelt zich vragen over gronden in de Hulstersestraat te Ooigem.
Antwoord: Deze gronden zijn gelegen aan de achterzijde van de sporthal en OC Leieland te
Ooigem. Deze gronden zullen geïntegreerd worden in een masterplan. Dat masterplan is nog
niet opgemaakt.
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

15. Vaststellen voorlopige twaalfden voor drie maanden.
Het budget 2011 zal pas in het eerste kwartaal 2011 kunnen voorgelegd worden aan de
gemeenteraad.
Teneinde de strikt verplichte en onontbeerlijke uitgaven te kunnen aanwenden en vereffenen
wordt voorgesteld om thans drie voorlopige twaalfden goed te keuren.
Dhr. Rik Buyse, schepen van financien en begroting, licht toe waarvoor de voorlopige
twaalfden worden vastgesteld.
De WDV-fractie merkt op dat dit het tweede jaar is dat er op die manier gewerkt wordt.
De WDV-fractie veronderstelt dat er een financiële put is van € 1.400.000 is en dat deze put
in 2010 dankzij FIGGA opgevuld werd.
Antwoord: De reden waarom voorlopige twaalfden aangevraagd worden is omdat de rekening
2009 nog niet is opgemaakt.
Voor de goede opmaak van het budget 2011 dient er een goed huiswerk gemaakt te worden,
o.a. de activeringsheffing dient correct geraamd te worden en tevens zal er op verschillende
vlakken bespaard worden, o.m., het containerpark, ook zijn er geen vervangingen voor
personeelsleden die op pensioen gesteld worden.
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

16. Goedkeuren van de gemeentelijke dotatie 2011 aan de Politiezone MIDOW.
Uit het ontwerp van politiebegroting 2011 van de politiezone MIDOW wordt voorgesteld om
de navolgende dotatie voor de gemeente Wielsbeke goed te keuren : € 741.313,33.
De WDV-fractie stelt zich de vraag of er een consensus was in het politiecollege omtrent
hogergenoemd punt?
Antwoord: Gezien de dotaties voor 2011 en 2012 reeds gekend zijn, was er een consensus in
het politiecollege.
De WDV-fractie stelt zich de vraag betreffende de regeling voor het achterstallig vakantiegeld
voor de politieambtenaren en zal deze regeling gevolgen hebben?
Antwoord: Deze regeling zal gevolgen hebben, gezien dit geld niet voorzien is in het budget
2011 en 2012.
Goedgekeurd met 18 ja-stemmen en 1 neen-stem.

17. Psilon - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Buitengewone algemene
vergadering van 14 december 2010 - Goedkeuren agenda.
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger
opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

18. Psilon - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Buitengewone algemene
vergadering van 14 december 2010 - Aanduiden vertegenwoordiger.
De aanduiding van een vertegenwoordiger voor hogergenoemde buitengewone algemene
vergadering wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger: Benoit Gaby.
De WDV-fractie stelt zich de vraag of er nog nieuwe leden zijn toegetreden?
Antwoord: Aanvankelijk waren er 21 gemeenten lid, in 2010 is de gemeente Ledegem nog
toegetreden. Met andere gemeenten worden er nog gesprekken gevoerd.
De WDV-fractie stelt zich de vraag ivm de nieuwe inbreng?
Antwoord: De normale kapitaalsinbreng gebeurt voor de nieuwe leden in één fase, de
oorspronkelijke gemeenten mogen dit in drie fasen doen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

