
 

GEMEENTERAAD DD. 24 OKTOBER 2013 
 

Aanwezig : Carlos Verbrugghe (voorzitter raad), Voorzitter; 

Jan Stevens , Burgemeester; 

Rik Buyse , Magda Deprez , Marc Debie , Guido Callewaert , Schepenen; 

Georges Lambrecht , Hilde Debommarez-Vermeulen, Sandra Devos-Vanwonterghem, 

Geert Devrieze , Kathleen Devliegere-Dewever, Muylaert-Abid Rachida, Daisy Haydon-

Lippens, Eeckhout Tom, Duyck Eddy, Van Canneyt-Lannoo Caroline, Delporte Youri, 

Gemeenteraadsleden; 

Bruno Debrabandere , Gemeentesecretaris; 

Verontschuldigd: Filiep De Vos, OCMW-voorzitter/schepen, Isabelle Decrans-Mervillie, 

De Potter Jan, Verstraete Pavèl en Lambrecht Stefaan; 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

2. Verzoek tot bekrachtiging 'MIDWEST 2020', Streekpact Midden-West-Vlaanderen 

(2013-2018). 

 

Gelet op het decreet betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de 

erkende regionale samenwerkingsverbanden (ERSV), de sociaal-economische raden van de 

regio (SERR) en de regionale sociaal-economische overlegcomités (RESOC) van 07/05/2004; 

Gelet op het in het betreffende decreet voorziene Streekpact, op te maken door het RESOC en 

te bekrachtigen door de gemeenteraden en de provincieraad; 

Gelet op de consensus tussen de betrokken partijen in de schoot van het RESOC; 

Gelet op de betrokkenheid van de gemeentelijke overheden binnen het RESOC; 

Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het gemeentedecreet en de nog niet opgeheven 

bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan deze aangelegenheid en 

te bekrachtigen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

3. Kennisname jaarrapport intern controlesysteem - oktober 2013. 

 

In toepassing van artikel 101 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle 

latere wijzigingen, moet de gemeentesecretaris jaarlijks rapporteren aan de gemeenteraad over 

de organisatie en de werking van het interne controlesysteem. 

Teneinde aan deze decretale verplichting te voldoen wordt thans het jaarrapport intern 

controlesysteem – Gemeente Wielsbeke – oktober 2013 voorgelegd aan de gemeenteraad ter 

kennisname. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 



4. Gaselwest - Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 - Goedkeuring 

agenda en statutenwijzigingen. 

 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de 

intercommunale vereniging Gaselwest dd. 18 december 2013: 

1) Statutenwijzigingen - Goedkeuring 

2) Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 

2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2014  

3) Uitkering voorschot op dividend 2013 – Bekrachtiging 

4) Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis - Bekrachtiging 

5) Statutaire benoemingen 

6) Statutaire mededelingen. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de 

vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

5. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 - Goedkeuren 

agendapunten. 

 

Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 18 december 2013: 

1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 24 mei 2013 

2. Statutenwijziging. 

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. 
 

 

 

 

6. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 - Aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger : Buyse Rik 

- plaatsvervanger : Callewaert Guido 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

- vertegenwoordiger : Buyse Rik : goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
- plaatsvervanger : Callewaert Guido : goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 7 neen-

stemmen. 
 

 

 

7. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2009 Lokale Politie MIDOW. 

 

Gelet dat de dienstjaarrekening 2009 werd nagezien en aangenomen door de politieraad van 

de Lokale Politiezone MIDOW 5454 in openbare vergadering van 30 september 2013; 

Gelet dat de gemeenteraad kennis neemt van de dienstjaarrekening 2009; 

De dienstjaarrekening 2009 van de politiezone MIDOW ligt ter inzage op het gemeentehuis. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 



8. Machtiging van de gemeente aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband of 

verzelfstandigde entiteit tot het innen van de gemeentelijke contantbelastingen op de 

inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van 

huishoudelijke afvalstoffen. 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en 

geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid op artikel 26, en latere wijzigingen ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het 

Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 

(VLAREMA), en latere wijzigingen; 

Gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke 

afvalstoffen; 

Gelet op art. 3 van de statuten van IMOG betreffende het doel de gemeentelijke 

bevoegdheden met de mogelijkheid die zaken uit te voeren die betrekking hebben op het 

afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten; 

Gelet op het door de gemeenteraad nog goed te keuren nieuwe gemeentelijk 

contantbelastingreglement betreffende de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige 

toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, met ingang van 01/01/2014 en 

voor een termijn eindigend op 31/12/2019; 

Overwegende dat voormeld artikel 26 toelaat dat de gemeente het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband of een verzelfstandigde entiteit machtigt de kosten van het beheer van 

huishoudelijk afval te innen, ook als ze in de vorm van belastingen en retributies worden 

verhaald; 

Overwegende dat het innen van een belasting gedefinieerd wordt als het in ontvangst nemen 

van de schuld; 

Overwegende dat de vestiging, invordering en behandeling van de geschillen gebeuren 

volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 

invordering en geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De U.-fractie vraagt: 
-Wanneer stort IMOG deze bedragen door of worden deze bedragen op een 
derdenrekening gestort? 
-Wat is de vergoeding voor IMOG? 
-Wat betreft de machtiging tot het innen door IMOG, tot waar gaat dit? 
Antwoord: Het antwoord zal op de volgende gemeenteraad gegeven worden. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen. 
 

 

 

9. Goedkeuren belastingreglement op de verkoop van afvalzakken 01/01/2014 - 

31/12/2019 

 

Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet;  

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder art. 42 e.v. inzake de bevoegdheden van de 

gemeenteraad en art. 94 inzake invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten;  

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gepubliceerd in het B.S.van 4 

juli 2008 en van toepassing vanaf 1 januari 2009;  

Gelet op alle bepalingen van het W.I.B. van 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten, met 

uitzondering van de bepalingen die feiten of gevallen betreffen die zich waarschijnlijk niet 

zullen voordoen inzake gemeente- of provinciebelastingen 

(art.297,298§1,300,301,304,304bis,412 en 412bis), dit zonder afbreuk te doen aan de 

bepalingen van het nieuwe decreet terzake;  



Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid op artikel 26, en latere wijzigingen ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het 

Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 

(VLAREMA), en latere wijzigingen; 

Gelet op het gangbare belastingreglement op de verkoop van afvalzakken dd. 25/11/2009 en 

dat inging dd. 01/01/2010 en die als gevolg van dit besluit opgeheven worden;  

Gelet op de toelichting aan de Milieuraad dd. 11/06/2013 ;  

Gelet op art. 3 van de statuten van IMOG betreffende het doel de gemeentelijke 

bevoegdheden met de mogelijkheid die zaken uit te voeren die betrekking hebben op het 

afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten  

Overwegende de volgende overlegvergaderingen op : 

- 8 februari :  Overleg met de burgemeesters 

- 27 maart :  Werkgroep Vlarema 

- 24 april :  Werkgroep Vlarema 

- 17 mei :  Werkgroep Vlarema 

Overwegende het voorstel van de raad van bestuur van Imog van 18 juni 2013;  

Gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke 

afvalstoffen; 

VOORSTEL/ 

Het bedrag van de contantbelasting van de te verkopen zakken wordt als volgt vastgesteld:  

2.1. witte afvalzak (gekleurde  opdruk … Nette regio…) voor huishoudelijk restafval :  

2.1.1. - klein formaat : 0,85 EUR per zak  

2.1.2. - groot formaat: 1,60 EUR per zak  

2.2. rode afvalzakken (gekleurde opdruk … Nette regio…) voor vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen - groot formaat  1,60 EUR per zak 

 2.3. PMD-zakken voor fractie plastiekflessen en flacons, metaal en drankverpakkingen  

0,15 EUR per zak  
Alle  afvalzakken worden te koop aangeboden op het gemeentehuis en in winkels. 

 

Imog krijgt machtiging om een verkoopnet te organiseren voor afvalzakken via handelaars of 

commerciële instellingen. De verplichte verkoopprijs voor de handelaars is deze zoals 

vermeld in art. 2. De aankoopprijs voor de handelaars bedraagt de verplichte verkoopprijs 

verminderd met een commissieloon als volgt bepaald : 

 

 Aankoopprijs per zak  Commissie per zak  

2.1.1.  0,8245 EUR  0,0255 EUR  

2.1.2.  1,552 EUR  0,0480 EUR  

2.2.  1,552 EUR  0,0480 EUR  

2.3.  0,1455 EUR  0,0045 EUR  

De BTW zal conform de BTW-regeling worden geïnd. 

 

De U.-fractie vraagt hoe die opbrengst bij de gemeente terecht komt en zijn de 
bedragen inclusief BTW? 
Antwoord: Dit gaat via een verdeelsleutel (50% restafval en 50% nav aantal 
inwoners). Het is gunstiger via IMOG dan dat de gemeente het zelf doet. 
De U.-fractie vraagt of er vrijstellingen zijn? 
Antwoord: Refererend naar het verleden worden uitsluitend op het gemeentehuis 
vrijstellingen gegeven (geboorten, incontinentie). 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen. 
 

 

 

10. Definitieve vaststelling GRUP Ooigem-Zuid. 

 



Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27/06/2013 aangaande de voorlopige vaststelling 

van GRUP Ooigem-Zuid; 

Gelet op het gevoerde openbaar onderzoek dat georganiseerd werd van 15/07/2013 tot 

13/09/2013; 

Gelet op het verslag van de Gecoro dd. 2/10/2013 en de voorwaardelijk gunstige adviezen van 

de deputatie en de afdeling Ruimte en Erfgoed; 

Gelet dat de plannen en voorschriften van RUP Ooigem-Zuid werden aangepast aan de 

voorwaarden en de adviezen van de Gecoro, met uitzondering van de reconversie naar wonen 

van de vergunde loods in de 1
°
 Linie-Regimentstraat  

Gelet op het verslag van de Gecoro in bijlage. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen en het RUP 

definitief vast te stellen. 

Er wordt voorgesteld dit punt te verdagen naar aanleiding van recent ontvangen info. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen. 
 

 

 

11. Definitieve vaststelling GRUP Den Aert. 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27/06/2013 aangaand de voorlopige vaststelling van 

GRUP Den Aert; 

Gelet op het gevoerde openbaar onderzoek dat georganiseerd werd van 15/07/2013 tot 

13/09/2013; 

Gelet op het verslag van de Gecoro dd. 2/10/2013 en de voorwaardelijk gunstige adviezen van 

de deputatie en de afdeling Ruimte en Erfgoed; 

Gelet dat de plannen en voorschriften van RUP Den Aert werden aangepast aan de 

voorwaarden en de adviezen van de Gecoro. 

Gelet op het verslag van de Gecoro in bijlage. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen en het RUP 

definitief vast te stellen. 

De U.-fractie betreurt dat er geen poging gedaan is om af te spreken met de mensen 
die betrokken partij zijn en stelt dat 1/3 van Sint-Baafs-Vijve zal onteigend worden. 
Van waar gaat de gemeente het geld halen om betrokkenen te vergoeden? 
Antwoord: Het gebied op het plan is nog geen 1/3 van Sint-Baafs-Vijve en er wordt 
steeds gepoogd om altijd in der minne te regelen. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen. 
 

 

 

12. Gaselwest - Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op 

gemeentelijk openbaar domein - Forfaitaire bedragen voor periode 2014 - 2015- 2016; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de 

plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk 

grondgebied; 

Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke 

wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein; 

Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken 

langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te 

bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden; 

Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een 

delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van 

Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden;  

Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld 

dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de 



dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, 

herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben 

op het openbaar domein; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

13. Voorstel tot wijzigen van een deel van het tracé van de Voetweg nr 12 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2013 betreffende het wijzigen van een deel 

van het tracé van de Voetweg nr. 12; 

Gelet op het openbaar onderzoek die werd geopend op 18 mei 2013; 

Gelet dat er bij geen bezwaarschriften werden ingediend;  

Gelet dat het op 18 mei 2013 geopend openbaar onderzoek voor gesloten werd verklaard op 3 

juni 2013; 

De gemeenteraad wordt verzocht om principieel te beslissen om een deel van de Voetweg nr. 

12 te wijzigen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 


