GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016
Aanwezig:

Jan Stevens, burgemeester;
Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen;
Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie,
Guido Callewaert, Carlos Verbrugghe, Sandra Devos, Geert Devrieze,
Kathleen Devliegere, Eddy Duyck, Jan De Potter, Caroline Lannoo,
Pavel Verstraete, Stefaan Lambrecht, Kimberly Velghe,
gemeenteraadsleden;
Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen;
Youri Delporte, gemeenteraadslid
Afwezig:
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige zitting - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de
vorige gemeenteraadszitting.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
2. Figga - Buitengewone algemene vergadering van 9 december 2016 - goedkeuren agenda.
Gelet op het aangetekend schrijven van 18 oktober 2016 waarbij de gemeente werd
opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van
Figga die plaats heeft op 9 december 2016 met volgende agenda:
1. Strategie voor het boekjaar 2017
2. Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting
3. Statutaire benoemingen en mededelingen
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de
raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
3.

Figga - Buitengewone algemene vergadering 9 december 2016 - aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde
buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld:
1. Vertegenwoordiger: dhr. Vincent Herman
2. Plaatsvervanger: dhr. Stefaan Lambrecht
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
4.

WVI - Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2016 - goedkeuren
agenda.

Gelet op het aangetekend schrijven van 20 oktober 2016 waarbij de gemeente werd
opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van
de WVI die plaats heeft op 22 december 2016 met volgende agenda:
1. Goedkeuren verslag van de algemene vergadering van 26 mei 2016
2. Begroting 2017
3. Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités: mevrouw Els Kindt
(Lichtervelde) en de heer Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort)
4. Benoeming van 2 bestuurders aandelen A: mevrouw Els Kindt (Lichtervelde) en de heer
Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort)
5. Mededelingen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de
raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
5.

WVI - Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2016 - aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde
buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger: dhr. Rik Buyse
- plaatsvervanger: dhr. Guido Callewaert
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.

Uitslag van de stemming:
Dhr. Rik Buyse: 20 ja-stemmen
Dhr. Guido Callewaert: 12 ja-stemmen en 8 neen-stemmen
6.

Fluvia - Kennisname begrotingswijziging 2016, begroting 2017 en de gemeentelijke
exploitatie- en investeringsdotatie 2017.
Gelet op de ontvangst op 4 november 2016 van de begrotingswijziging 2016, de begroting
2017 en de gemeentelijke exploitatie- en investeringsdotatie 2017 van de hulpverleningszone
Fluvia;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.
7.

Omslag brandweerkosten - tweede voorstel definitieve afrekening forfaitaire bijdragen
2013 en 2014 - negatief advies.
Gelet op art. 10 §4 3°van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming
zoals gewijzigd door de wet van 14 januari 2013 inzake het adviesrecht van de gemeenteraad
in deze materie;
Gelet op het eerder geformuleerde protest tegen de onwettige afname van voorschotten inzake
omslag brandweerkosten voor de dienstjaren 2013 en 2014;
Gelet dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 juni 2016 een negatief
advies heeft uitgebracht binnen de termijn van 60 dagen en dat deze beslissing bekrachtigd
werd door de gemeenteraad op 13 juli 2016;
Gelet op het (tweede) voorstel van definitieve afrekening voor de jaren 2013 en 2014, zoals
meegedeeld bij brief van 11 oktober 2016 van de provinciegouverneur, met verzoek advies uit
te brengen binnen een termijn van 60 dagen;

Gelet dat het gunstig advies of de ontstentenis van advies binnen de 60 dagen, geldt als
akkoord met de voorgestelde bedragen;
Gelet op het negatief advies van advocaat Arnoud Declerck ontvangen op 9 november 2016;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 november 2016
waarbij de gemeenteraad verzocht wordt een negatief advies uit te brengen;
De gemeenteraad wordt verzocht om een negatief advies uit te brengen.

U. fractie stelt voor om een gezamenlijke brief namens de gemeenteraad te sturen naar
de gouverneur en de gemeenteraad gaat hiermee akkoord.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
8. Kennisname begrotingswijziging 2016 nrs. 1 en 2 lokale politie PZ MIDOW.
Gelet op de beslissing van de politieraad van 17 oktober 2016 betreffende de goedkeuring van
de politiebegrotingswijziging nr. 1 en 2 dienstjaar 2016 van de politiezone MIDOW;
Gelet op de voorgelegde begrotingswijziging nr. 1 (gewone dienst) en nr. 2 (buitengewone
dienst) dienstjaar 2016;
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie voor 2016 ongewijzigd blijft;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.
9. Kennisname meerjarenplanning 2017-2019 lokale politie PZ MIDOW.
Gelet op de beslissing van de politieraad van 17 oktober 2016 betreffende de goedkeuring van
de meerjarenplanning 2017-2019 van de politiezone MIDOW;
Gelet op de meerjarenplanning 2017-2019 zoals voorgelegd door de lokale politiezone
MIDOW;
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de meerjarenplanning 2017-2019 van
de politiezone MIDOW.

Waarvan kennisname.

10. Kennisname ontwerp begroting 2017 lokale politie PZ MIDOW.
Gelet op de voorbereidingen van budget 2017 voor de gemeente en de begroting 2017 voor de
politiezone MIDOW, en het op dit ogenblik voorhanden zijnde ontwerp van politiebegroting
2017;
Gelet op de kennisname van de politieraad in zitting van 17 oktober 2016 betreffende het
ontwerp van begroting 2017 voor de lokale politiezone MIDOW;
Gelet op het ontwerp van begroting zoals overgemaakt aan de gemeentesecretaris op
25 oktober 2016;
Gelet op het ontwerp van begroting 2017 dat ter inzage ligt van de raadsleden;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.
11. Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2017 aan de lokale politie PZ MIDOW.
Gelet op de voorbereidingen van budget 2017 voor de gemeente en van de begroting voor de
politiezone MIDOW, en het op dit ogenblik voorhanden zijnde ontwerp van politiebegroting
2017;

Gelet op de gemeentelijke dotatie voor 2017 aan de politiezone MIDOW, voorzien in het
ontwerp van begroting, voor een bedrag van € 755.599,00;
Gelet op het ontwerp van begroting zoals overgemaakt aan de gemeentesecretaris op
25 oktober 2016, en dat ter inzage ligt voor de raadsleden;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 november 2016
de dotatie voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

12. Goedkeuren wijziging dienstreglement van de openbare bibliotheek Wielsbeke.
Gelet op het advies van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek Wielsbeke, in zitting
van 17 oktober 2016;
Gelet op de kennisname van het college van burgemeester en schepenen op 8 november 2016;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke
reglementen vaststelt;
Gelet op de ervaringen met het zelfuitleensysteem;
Gelet op de wet op de privacy, met name dat het e-mailadres louter voor
bibliotheekdoeleinden wordt gebruikt;
Gelet op het toenemend e-mailverkeer;
Gelet op de huidige posttarieven;
Gelet dat bij een zelfuitleensysteem de lener zelf zijn verrichtingen en betalingen uitvoert;
Gelet dat wanneer men een zelfuitleensysteem introduceert, men genoodzaakt is om kleine
openstaande bedragen toe te laten en bij een bepaald bedrag een lener te blokkeren;
Gelet dat je hiervoor een plafondbedrag instelt dat de lener niet verhindert zijn uitleensessie in
één beweging uit te voeren, zonder tussentijdse blokkering;
Gelet dat de lener dus een beperkt sommetje kan open laten staan en bij een volgende bezoek
kan betalen vooraleer hij opnieuw zaken met leengeld ontleent;
Gelet dat de lener geblokkeerd wordt als een openstaand bedrag te hoog wordt of te lang open
staat;
Gelet dat een lener de vooropgestelde terugbrengdatum kan overschrijden;
Gelet op de voorgestelde procedure in het nieuwe dienstreglement om de nalatige lener aan te
manen en te herinneren aan zijn verantwoordelijkheid om de ontleende objecten binnen te
brengen en zijn nalatigheid te vergoeden;
Gelet dat de lener hiervoor maningsberichten moet ontvangen;
Gelet dat de nalatigheid extra administratieve taken met zich meebrengt en de opvolging
hiervan extra tijd in beslag neemt;
Overwegende dat de tarieven uit het verleden, met name 0,6 euro per opgemaakt en verstuurd
maningsbericht, voorbijgestreefd zijn en aan een update toe zijn;
Overwegende dat de nieuwe voorgestelde tarieven voor de maningsberichten de leners zullen
aansporen om maningsberichten te vermijden;
Gelet op de tarieven van enkele buurgemeenten;
Gelet dat na het versturen van drie maningsberichten de bevoegdheid wordt overgeheveld
naar de financiële dienst;
Gelet op het reglement voor niet-fiscale invorderingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van
29 januari 2009;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het nieuwe
dienstreglement van de openbare bibliotheek Wielsbeke.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

