GEMEENTERAAD DD. 24 SEPTEMBER 2008
Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester,
Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW),
schepenen
Jacques Debode, Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout, Hilde DebommarezVermeulen, Isabelle Decrans-Mervillie, , Filip Dinneweth, Gaby Benoit, Carlos Verbrugghe
(voorzitter raad), Geert Devrieze, Sandra Devos-Vanwonterghem, Andre Naessens, Kathleen
Devliegere-Dewever, Cecile Vanhoutte, gemeenteraadsleden
en Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris.
Dhr. Geert Devrieze is afwezig voor het eerste punt.
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting.
Goedgekeurd met 17 ja-stemmen en 1 neen-stem

2. Statuten adviesraden : Gemeentelijke cultuurraad.
De Gemeenteraad heeft in haar zitting van 26 april 2007 de statuten van de cultuurraad
werden goedgekeurd.
Ingevolge recente wetswijzigingen dient de gemeentelijke reglementering inzake erkenning
van plaatselijke verenigingen en uitkeringen van subsidies aan deze plaatselijke verenigingen
te worden gewijzigd.
Ook de statuten van de Cultuurraad dienen uiteraard te worden aangepast aan deze gewijzigde
reglementering.
Er werd een aangepast ontwerp van statuten opgesteld door de Dienst Vrije Tijd en na het
bekomen, analyseren en verwerken van de adviezen van de Cultuurraad (XX juni 2008 en 8
september 2008) wordt thans een definitief ontwerp van statuten voorgelegd aan de
Gemeenteraad ter goedkeuring.
De WDV-fractie heeft volgende bemerkingen:
De adviesraden zijn meer dan louter een adviesraad, hun inbreng is meer dan advies
alleen; doordat de erkenning door de gemeente zal gebeuren worden de
specialisten-adviesraden er niet meer in betrokken; de toelage en de centralisatie
naar de gemeente is meer macht naar het college van burgemeester en schepenen
(cbs); er wordt betreurt dat dat soort democratie achteruit gaat;
Het antwoord luidt:
Het sport-voor-allen decreet is een wettelijke verplichting dat vermeldt dat de
erkenning door de gemeente moet gebeuren;
Betreffende meer macht die naar het cbs gaat: het subsidiereglement wordt
opgemaakt door de adviesraden en niet door het CBS.
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen

3. Statuten adviesraden : Gemeentelijke sportraad.
De Gemeenteraad heeft in haar zitting van 26 april 2007 de statuten van de sportraad
goedgekeurd;
In haar zitting van 30 mei 2007 heeft de Gemeenteraad de statuten van de sportraad
aangepast;
Ingevolge recente wetswijzigingen dient de gemeentelijke reglementering inzake erkenning
van plaatselijke verenigingen en uitkeringen van subsidies aan deze plaatselijke verenigingen
te worden gewijzigd.
Ook de statuten van de Sportraad dienen uiteraard te worden aangepast aan deze gewijzigde
reglementering.
Er werd een aangepast ontwerp van statuten opgesteld door de Dienst Vrije Tijd en na het
bekomen, analyseren en verwerken van de adviezen van de Sportraad (11 juni 2008 en 8
september 2008), wordt thans een definitief ontwerp van statuten voorgelegd aan de
Gemeenteraad ter goedkeuring.
De WDV-fractie heeft volgende bemerkingen:
De adviesraden zijn meer dan louter een adviesraad, hun inbreng is meer dan advies
alleen; doordat de erkenning door de gemeente zal gebeuren worden de
specialisten-adviesraden er niet meer in betrokken; de toelage en de centralisatie
naar de gemeente is meer macht naar het college van burgemeester en schepenen
(cbs); er wordt betreurt dat dat soort democratie achteruit gaat;
Het antwoord luidt:
Het sport-voor-allen decreet is een wettelijke verplichting dat vermeldt dat de
erkenning door de gemeente moet gebeuren;
Betreffende meer macht die naar het cbs gaat: het subsidiereglement wordt
opgemaakt door de adviesraden en niet door het CBS.
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen

4. Statuten adviesraden : Gemeentelijke seniorenraad.
De Gemeenteraad heeft in haar zitting van 26 april 2007 de statuten van de seniorenraad
goedgekeurd.
Ingevolge recente wetswijzigingen dient de gemeentelijke reglementering inzake erkenning
van plaatselijke verenigingen en uitkeringen van subsidies aan deze plaatselijke verenigingen
te worden gewijzigd.
Ook de statuten van de Seniorenraad dienen uiteraard te worden aangepast aan deze
gewijzigde reglementering.
Er werd een aangepast ontwerp van statuten opgesteld door de Dienst Vrije Tijd en na het
bekomen, analyseren en verwerken van het advies van de Seniorenraad (11 juni 2008 en 18
september 2008), wordt thans een definitief ontwerp van statuten voorgelegd aan de
Gemeenteraad ter goedkeuring.
De WDV-fractie heeft volgende bemerkingen:
De adviesraden zijn meer dan louter een adviesraad, hun inbreng is meer dan advies
alleen; doordat de erkenning door de gemeente zal gebeuren worden de
specialisten-adviesraden er niet meer in betrokken; de toelage en de centralisatie
naar de gemeente is meer macht naar het college van burgemeester en schepenen
(cbs); er wordt betreurt dat dat soort democratie achteruit gaat;
Het antwoord luidt:
Het sport-voor-allen decreet is een wettelijke verplichting dat vermeldt dat de
erkenning door de gemeente moet gebeuren;
Betreffende meer macht die naar het cbs gaat: het subsidiereglement wordt
opgemaakt door de adviesraden en niet door het CBS.
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen

5. Statuten adviesraden : Gemeentelijke jeugdraad.
De Gemeenteraad heeft in haar zitting van 26 april 2007 de statuten van de jeugdraad
goedgekeurd;
Ingevolge recente wetswijzigingen dient de gemeentelijke reglementering inzake erkenning
van plaatselijke verenigingen en uitkeringen van subsidies aan deze plaatselijke verenigingen
te worden gewijzigd.
Ook de statuten van de Jeugdraad dienen uiteraard te worden aangepast aan deze gewijzigde
reglementering.
Er werd een aangepast ontwerp van statuten opgesteld door de Dienst Vrije Tijd en na het
bekomen, analyseren en verwerken van de adviezen van de jeugdraad (10 juni 2008 en 9
september 2008) wordt thans een definitief ontwerp van statuten voorgelegd aan de
Gemeenteraad ter goedkeuring.
De WDV-fractie heeft volgende bemerkingen:
De adviesraden zijn meer dan louter een adviesraad, hun inbreng is meer dan advies
alleen; doordat de erkenning door de gemeente zal gebeuren worden de
specialisten-adviesraden er niet meer in betrokken; de toelage en de centralisatie
naar de gemeente is meer macht naar het college van burgemeester en schepenen
(cbs); er wordt betreurt dat dat soort democratie achteruit gaat;
Het antwoord luidt:
Het sport-voor-allen decreet is een wettelijke verplichting dat vermeldt dat de
erkenning door de gemeente moet gebeuren;
Betreffende meer macht die naar het cbs gaat: het subsidiereglement wordt
opgemaakt door de adviesraden en niet door het CBS.
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen

6. Statuten adviesraden : Gemeentelijke Lokaal Overleg Kinderopvang.
De Gemeenteraad heeft in haar zitting van 31 oktober 2007 de statuten van het LOK (Lokaal
Overleg Kinderopvang) goedgekeurd.
In haar zitting van 28 november 2007 heeft de Gemeenteraad de statuten van het LOK
(Lokaal Overleg Kinderopvang) aangepast;
Ingevolge recente wetswijzigingen dient de gemeentelijke reglementering inzake erkenning
van plaatselijke verenigingen en uitkeringen van subsidies aan deze plaatselijke verenigingen
te worden gewijzigd.
Ook de statuten van het LOK dienen uiteraard te worden aangepast aan deze gewijzigde
reglementering.
Er werd een aangepast ontwerp van statuten opgesteld door de Dienst Vrije Tijd en na het
bekomen, analyseren en verwerken van het advies van het LOK (17 september 2008) wordt
thans een definitief ontwerp van statuten voorgelegd aan de gemeenteraad, ter goedkeuring;
De WDV-fractie heeft volgende bemerkingen:
De adviesraden zijn meer dan louter een adviesraad, hun inbreng is meer dan advies
alleen; doordat de erkenning door de gemeente zal gebeuren worden de
specialisten-adviesraden er niet meer in betrokken; de toelage en de centralisatie
naar de gemeente is meer macht naar het college van burgemeester en schepenen
(cbs); er wordt betreurt dat dat soort democratie achteruit gaat;
Het antwoord luidt:
Het sport-voor-allen decreet is een wettelijke verplichting dat vermeldt dat de
erkenning door de gemeente moet gebeuren;
Betreffende meer macht die naar het cbs gaat: het subsidiereglement wordt
opgemaakt door de adviesraden en niet door het CBS.
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen

7. Vaststellen afsprakennota tussen gemeentebestuur en gemeentelijke adviesraden
(cultuur, sport, jeugd, senioren en lokaal overleg kinderopvang)
De Gemeenteraad heeft de afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de volgende
gemeentelijke adviesraden goedgekeurd in haar zitting van 26 april 2007 :
- jeugd
- sport
- cultuur
- senioren
In haar zitting van 31 oktober 2007 heeft de Gemeenteraad de afsprakennota tussen het
gemeentebestuur en het lokaal overleg kinderopvang goedgekeurd. In haar zitting van 25
maart 2008 werd deze afsprakennota tussen het gemeentebestuur en het lokaal overleg
kinderopvang aangepast.
Ingevolge recente wetswijzigingen dient de gemeentelijke reglementering inzake erkenning
van plaatselijke verenigingen en uitkering van subsidies aan deze verenigingen te worden
gewijzigd.
De afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de gemeentelijke adviesraden dient uiteraard
te worden aangepast aan deze gewijzigde reglementering.
Er werd een aangepast ontwerp van afsprakennota opgesteld door de Dienst Vrije Tijd en na
het bekomen, analyseren en verwerken van de adviezen van de respectievelijke adviesraden
wordt thans een definitief ontwerp van afsprakennota voorgelegd ter goedkeuring aan de
Gemeenteraad.
De WDV-fractie heeft volgende bemerkingen:
De adviesraden zijn meer dan louter een adviesraad, hun inbreng is meer dan advies
alleen; doordat de erkenning door de gemeente zal gebeuren worden de
specialisten-adviesraden er niet meer in betrokken; de toelage en de centralisatie
naar de gemeente is meer macht naar het college van burgemeester en schepenen
(cbs); er wordt betreurt dat dat soort democratie achteruit gaat;
Het antwoord luidt:
Het sport-voor-allen decreet is een wettelijke verplichting dat vermeldt dat de
erkenning door de gemeente moet gebeuren;
Betreffende meer macht die naar het cbs gaat: het subsidiereglement wordt
opgemaakt door de adviesraden en niet door het CBS.
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen

8.

Reglement betreffende de erkenning van de plaatselijke verenigingen en bepalingen
aangaande de uitkeringen van subsidies aan deze verenigingen.
Ingevolge wetswijzigingen dient de Gemeente Wielsbeke haar bestaande reglementeringen
inzake de erkenning van plaatselijke verenigingen en hun subsidiëring te wijzigen.
De leidraad doorheen deze wijzigingen bestaat erin dat de erkenning en betoelaging van de
verenigingen niet langer door de adviesraden kan gebeuren, maar wel dient te gebeuren door
de Gemeenteraad.
Naar analogie met de geïntegreerde beleidsplanning Dienst Vrije Tijd (sport-, jeugd- en
cultuurbeleidsplan) wordt geopteerd om de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden in de
mate van het mogelijke gelijkvormig te maken voor alle Wielsbeekse verenigingen.
De WDV-fractie heeft volgende bemerkingen:
De adviesraden zijn meer dan louter een adviesraad, hun inbreng is meer dan advies
alleen; doordat de erkenning door de gemeente zal gebeuren worden de
specialisten-adviesraden er niet meer in betrokken; de toelage en de centralisatie

naar de gemeente is meer macht naar het college van burgemeester en schepenen
(cbs); er wordt betreurt dat dat soort democratie achteruit gaat;
Het antwoord luidt:
Het sport-voor-allen decreet is een wettelijke verplichting dat vermeldt dat de
erkenning door de gemeente moet gebeuren;
Betreffende meer macht die naar het cbs gaat: het subsidiereglement wordt
opgemaakt door de adviesraden en niet door het CBS.
De WDV-fractie vraagt of het indienen van de documenten nog is zoals vroeger?
Antwoord: Neen, daar het sport-voor-allen decreet nieuwe subsidies bepaalt, dient
het bestaand subsidiereglement aangepast te worden.
De statuten zijn gelijkvormig en de subsidiereglementen kunnen op elkaar afgestemd
worden.
De WDV-fractie vraagt of het lidmaatschap van de raden van bestuur hetzelfde blijft?
Antwoord: Ja, doch oorspronkelijk werd geprobeerd om het lidmaatschap van de
adviesraad als voorwaarde te laten opnemen als erkenning, doch dit werd niet
weerhouden door het kabinet Anciaux.
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen

9.

Goedkeuren aangepast reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten op de
openbare kermissen
De Gemeenteraad heeft in haar zitting van 20 december 2007 het reglement vastgesteld
betreffende de organisatie van kermisactiviteiten op de openbare kermissen.
Een afschrift van dit reglement werd overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
D.m.v. een schrijven van 25 augustus 2008 wordt volgende opmerking meegedeeld door de
FOD ECONOMIE, Algemene Directie KMO-beleid – Economische Vergunningen :
“De toewijzing van een standplaats op het openbaar domein buiten de openbare kermis
gebeurt volgens de procedure omschreven in artikel 5 van het reglement (ipv artikel 6)”
Het reglement wordt aangepast overeenkomstig deze opmerking, dewelke geen inhoudelijke
wijziging betekent aan dit reglement.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

10. Goedkeuren aangepast huishoudelijk reglement van de gemeentelijke
begeleidingscommissie mobiliteit.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 28/06/2007 betreffende de samenstelling van
de gemeentelijke begeleidingscommissie (verder GBC);
Gelet op volgende minimale samenstelling, vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de
GBC:
Minimaal is elke partner die het mobiliteitsconvenant heeft ondertekend afgevaardigd in de
GBC:

– voor de gemeente:
• de mandataris(sen) bevoegd voor verkeer, mobiliteit, ruimtelijke ordening,
openbare werken;
• de gemeentelijke diensten (mobiliteits- of verkeersdienst, urbanisatiedienst,
technische dienst);
• de gemeentepolitie;
• eventueel de gemeentelijke/stedelijke brandweer;
– voor het Gewest (administraties van het Vlaamse Gewest) :
• de dienstkringingenieur van de afdeling AWV;
• een afgevaardigde van de provinciale afdeling ROHM;
• de mobiliteitscoördinator;
– voor de VVM :
• een afgevaardigde van de provinciale entiteit(en);
– voor de provincie:
• een afgevaardigde (bij voorkeur de provinciale mobiliteitsambtenaar);
• experts : Elke partner in het mobiliteitsconvenant kan zich in de GBC laten
assisteren door experts.
De lokale overheid zal zich veelal laten bijstaan door een studiebureau bekwaam inzake
mobiliteit.
Het Vlaamse Gewest zal haar mobiliteitsbegeleiders inschakelen.
Gelet op de goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 door de
Vlaamse Regering op 21/12/2007;
Gelet op de goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 door de
Gemeenteraad op 29/04/2008, waarbij wordt beslist in te tekenen voor het basis en
onderscheidingsniveau;
Gelet dat voor het behalen van het basisniveau voor het thema mobiliteit, het noodzakelijk is
dat er iemand van de milieudienst deelneemt aan het overleg van de GBC die werd opgericht
in het kader van het mobiliteitsconvenant;
Gelet op de principiële goedkeuring van het college dd. 22/08/2008;
BESLUIT:
Artikel 1: Het huishoudelijk reglement aan te passen door de samenstelling van de GBC aan
te vullen met de mandataris bevoegd voor milieu en de gemeentelijke milieudienst.
Artikel 2: Het aangepaste huishoudelijk reglement wordt na nazicht door de GBC
doorgestuurd naar de PAC.
De vraag wordt gesteld hoeveel effectieve leden erbij gekomen zijn?
Het antwoord luidt: 2 leden zullen erbij komen en dat dit te maken heeft met het
basisniveau van de samenwerkingsovereenkomst.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

11. Personeel: organogram: aanpassing.
Dit punt werd behandeld na het punt "Goedkeuren van de gemeentelijke dotatie 2009
aan de Politiezone MIDOW" in openbare zitting (was verkeerdelijk in geheime zitting
geplaatst).
Het organogram wordt aangepast naar aanleiding van een reorganisatie van de technische
dienst, onder meer opwaardering van E naar D;
en de culturele dienst (deskundige cultuur).
Dit organogram wordt op 16 september 2008 en 23 september 2008 op het HOC/BOC overleg
besproken.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

12. Mobiliteitsconvenant module 1: goedkeuring.
Mobiliteitsconvenant: koepelmodule 37010/1/A met module 1 betreffende de bijsturing
van het intergemeentelijk mobiliteitsplan van de gemeente: goedkeuren
Gelet op de goedkeuring d.d. 02 april 1996 door de Vlaamse regering van het ontwerp
mobiliteitsconvenant en de goedkeuring door de Vlaamse regering van de aanpassing ervan
d.d. 24 juli 1997;
Gelet op het gemeentelijk mobiliteitsplan, dat op 7 juli 2008 conform verklaard werd door de
auditcommissie;
Gelet op het schrijven d.d. 16 juli 2008 van de Vlaamse overheid, wegen en verkeer WestVlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge betreffende de aanleg opmaak of bijsturing van het
(inter)gemeentelijk mobiliteitsplan van de gemeente;
Gelet op de koepelmodule 37010/1/A behorende bij het moederconvenant 37010/0 d.d. 02 juli
1997;
Gelet op module nr. 1 betreffende de opmaak of bijsturing van een (inter) gemeentelijk
mobiliteitsplan;
Gelet op bijgevoegde koepelmodule en module 1 betreffende de subsidiëring van nieuwe
verbindende fietspaden langs de gewestwegen;
Gelet op het gemeendecreet;
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraadsbeslissing d.d. 24 september 2008 betreffende
mobiliteitsconvenant
goedkeuren koepelmodule 37010/1/A met module 1 betreffende de opmaak of bijsturing van
een (inter) gemeentelijk mobiliteitsplan.
Artikel 2: De raad keurt de koepelmodule en module 1 betreffende de opmaak of bijsturing
van een (inter) gemeentelijk mobiliteitsplan.
Artikel 3: Kopie van dit besluit wordt verzonden naar de Vlaamse overheid, Agentschap
wegen en verkeer West-Vlaanderen, wegen en verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000
Brugge.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

13. Goedkeuren mobiliteitsconvenant module 14 Ooigemstraat.
Mobiliteitsconvenant: koepelmodule 37017/14/A met module 14 betreffende de
herinrichting van de Ooigemstraat
Gelet op de goedkeuring d.d. 02 april 1996 door de Vlaamse regering van het ontwerp
mobiliteitsconvenant en de goedkeuring door de Vlaamse regering van de aanpassing ervan
d.d. 24 juli 1997;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 23 december 2002 betreffende
mobiliteitsconvenant: goedkeuren koepelmodule 37017/14/A met module 14 betreffende de
aanleg of herinrichting van ontsluitingsinfrastructuur ter verbetering van de bereikbaarheid
van specifieke zones van commerciële activiteiten in privaat of op openbaar domein;
Gelet op het schrijven d.d. 2 september 2008 van de Vlaamse overheid, wegen en verkeer
West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge betreffende herinrichting van de Ooigemstraat
Gelet op de koepelmodule 37017/14/A behorende bij het moederconvenant 37017/0 d.d. 02
juli 1997;
Gelet op module nr. 14 betreffende de aanleg of herinrichting van ontsluitingsinfrastructuur
ter verbetering van de bereikbaarheid van specifieke zones van commerciële activiteiten in
privaat of op openbaar domein , de herinrichting van de Ooigemstraat;
Overwegende dat de gemeente een projectnota moet opmaken die moet voorgelegd worden
aan de auditcommissie;

Gelet dat de projectnota werd voorgelegd aan de auditcommissie op 7 juli 2008 en conform
werd verklaard;
Overwegende dat de kosten voor de herinrichting van de Ooigemstraat geraamd worden op
3.439.916,76;
Overwegende dat er 1.166.480,80 euro ten laste is van de gemeente Wielsbeke, 1.321.393,21
euro ten laste van AWV, 953.718,75 euro gesubsidieerd wordt door VMM;
Gelet op bijgevoegde koepelmodule en module 14 betreffende de aanleg of herinrichting van
ontsluitingsinfrastructuur ter verbetering van de bereikbaarheid van specifieke zones van
commerciële activiteiten in privaat of op openbaar domein;
Gelet op het gemeendecreet;
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraadsbeslissing d.d. 24 september 2008 betreffende
mobiliteitsconvenant: goedkeuren koepelmodule 37017/14/A met module 14 betreffende
betreffende de aanleg of herinrichting van ontsluitingsinfrastructuur ter verbetering van de
bereikbaarheid van specifieke zones van commerciële activiteiten in privaat of op openbaar
domein
Artikel 2: De gemeenteraad keurt de koepelmodule en module 14 betreffende de herinrichting
van de Ooigemstraat goed
Artikel 3: Kopie van dit besluit wordt verzonden naar de Vlaamse overheid, Agentschap
wegen en verkeer West-Vlaanderen, wegen en verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000
Brugge.
Er wordt gevraagd naar de voorziene uitvoeringstermijn?
Antwoord: In de PAC (Provinciale auditcommissie) van 7 juli 2008 werd onder meer
het rond punt Ooigemstraat-N382 besproken. In de volgende PAC van november
wordt nagestreefd om dit dossier te finanliseren, zodat de aanbesteding in de eerste
helft van 2009 kan plaats vinden.
De vraag wordt gesteld of er al reeds een plan bestaat?
Antwoord: Ja, er is reeds een voorontwerp; het ontwerp moet goedgekeurd worden
door de Provinciale auditcommissie.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

14. Charter 'Groot in kleine dingen'.
De Gemeente Wielsbeke ontving een aanvraag van de VZW ZEBRA, gevestigd te 3000
Leuven, Bondgenotenlaan 134 tot ondertekening van het charter ‘Groot in kleine dingen’ :
1. De VZW ZEBRA werd opgericht in december 2003 als een autonome organisatie die
de belangen behartigt van jonge verkeersslachtoffers. Deze oprichting gebeurde in het
verlengde van de Levenslijnactie “Meer en betere verkeersveiligheid, opvang van
slachtoffers en mobiliteit voor kinderen en jongeren” van het Levenslijn Kinderfonds
van VTM.
Sinds februari 2008 vormt ZEBRA, samen met de vzw Ouders van Verongelukte
Kinderen en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk het Steunpunt
Verkeersslachtoffers.
2. De opdracht van ZEBRA bestaat in het sensibiliseren, informeren en aansporen
omtrent de opvang van jonge verkeersslachtoffers.
In het kader van haar algemene opdracht als bondgenoot van jonge verkeersslachtoffers heeft
ZEBRA het Charter ‘Groot in kleine dingen’ ontwikkeld. Dit charter roept iedereen op om
zich onmiddellijk na de klap te bekommeren om de getroffen kinderen en jongeren : met vijf
tips wordt elke volwassene aangespoord om gepast te reageren.

Het is uiteraard belangrijk om dit charter zo breed mogelijk te verspreiden en te ondertekenen
om zoveel mogelijk mensen te informeren, te sensibiliseren en te motiveren voor een goede
eerste opvang van jonge verkeersslachtoffers op de plaats van het ongeval.
Daarom vraagt ZEBRA de medewerking van de Gemeente Wielsbeke tot het ondertekenen
van dit charter en het zowel binnen als buiten de gemeente bekend te maken en mensen aan te
sporen tot het lezen en ondertekenen ervan.
ZEBRA doet reeds een aantal voorstellen waardoor de Gemeente haar medewerking kan
verlenen aan de verspreiding van het charter :
1. website
2. intranet
3. nieuwsbrief / (vak)tijdschrift
4. e-mail en mailings
5. ontvangst- en vergaderruimtes
6. promotie actie
7. de ketting
Het Gemeentebestuur zou voorstellen om
1. het charter te ondertekenen
2. op de website een oproep te plaatsen om het ZEBRA-charter te ondertekenen met een
link naar de ZEBRA-website
3. in de gemeentelijke infokrant een artikel over het charter te publiceren
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

15. Kennisname definitief zoneringsplan.
De gemeenteraad,
Gelet op de aanpassing van het ontwerp van het zoneringsplan, collegezitting van 22 februari
2008;
Gelet op de vaststelling van het zoneringsplan door de gemeenteraad op 29 april 2008;
Gelet op de ingediende bezwaarschriften van 15 april 2008;
Gelet op onze vraag tot aanpassing van het zoneringsplan;
Gelet op het definitief zoneringsplan van de VMM van 8 juli 2008;
Gelet dat volgende clusters groen werden ingekleurd: 236-134, 208-266, 214-286, 208-78,
214- 381, 214-350;
Gelet dat volgende clusters rood ingekleurd blijven: 216-56, 349-4, 208-52,214-279,214-257,
214-363, 214-421, 152-287, 152-310;
BESLUIT:
Enig artikel : de gemeenteraad neemt kennis van het definitief zoneringsplan.
De WDV-fractie stelt zich de vraag wie de IBA zal moeten betalen?
Antwoord: er is nog niet bepaald hoeveel en wat er zal moeten betaald worden.
Er bestaat wel een bestaand subsidiereglement; er blijven nog 9 IBA's over.
Het is de bedoeling dat de gemeente tussenkomt (in verband met aankoop en
onderhoud), maar de saneringsbijdrage zal dan wel moeten betaald worden.
Het reglement moet nog goedgekeurd worden; momenteel is er onder meer overleg
met VVSG.
Waarvan kennisname.

16. Wegentracé voor woonontwikkeling aan de Heirweg.
Voorliggend project betreft de ontsluiting van een nieuw woonproject langs de Heirweg. Het
project is een initiatief van de WVI en omvat een tiental woningen welke ontsloten worden
door een parallelle weg met pleintje. Het plein omvat tevens een aantal parkeerplaatsen en
een aantal garages voor de noordelijke woningen.
Het pleintje wordt ontsloten door een eenrichtingsweg, beide uiteinden aansluitend op de
Heirweg.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

17. Kerkfabriek Sint-Laurentius - Rekening 2007.
De rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Laurentius sluit af als volgt:
- in ontvangsten: 62 320,53 euro
- in uitgaven: 41 531,88 euro
- saldo : 20 788,65 euro
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

18. Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve: Meerjarenplanwijziging 2008-2013.
Gelet op de beslissing van 23.07.2008 van de kerkraad Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve
waarbij de meerjarenplanwijziging (1) 2008 van de kerkfabriek werd vastgesteld;
Gelet dat de meerjarenplanwijziging 2008 van de Kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet dat dit punt wordt uitgesteld gezien het advies van het Bisdom Brugge
betreffende het budget 2009 nog niet in ons bezit is.

19. Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve: Budget 2009.
Gelet op de beslissing van 23.07.2008 van de kerkraad Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve
waarbij het budget 2009 van de kerkfabriek werd vastgesteld;
Gelet dat het budget 2009 van de Kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve wordt voorgelegd
aan de gemeenteraad;
Gelet dat dit punt wordt uitgesteld gezien het advies van het Bisdom Brugge nog niet
in ons bezit is.

20. Kerkfabriek Sint-Brixius: Budget 2009.
Gelet op de beslissing van 11 juni 2008 van de kerkraad Sint-Brixius Ooigem waarbij het
budget 2009 van de kerkfabriek werd vastgesteld;
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 14 juli 2008;
Gelet dat het budget 2009 van de Kerkfabriek Sint-Brixius wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

21. Goedkeuring aangepast reglement inzake sociale correctie op het retributiereglement op
de verkoop van huisvuilzakken (na opmerkingen van het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur)
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 3 juli 2008 waarin het reglement inzake
sociale correcties op het retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken werd
vestgesteld;
Gelet op het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur West-Vlaanderen dd.
22/08/2008 waarin volgende opmerkingen werden gemaakt:
– Volgende wetgeving dient te worden geschrapt: art.112,114,117,118 Nieuwe
Gemeentewet, decreet 28/4/1993;
– Naar volgende wetgeving dient te worden verwezen:
o Het gemeentedecreet dd. 15/07/2005 inzonderheid de artikels 42,186,253;
o Het decreet van 26/03/2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
– Art. 1: te schrappen met ingang van 01/01/2008 en Art. 2: te schrappen met ingang
van 01/07/08. Reden: geen terugwerkende kracht;
Gelet dat het reglement aangepast wordt overeenkomstig bovengestelde opmerkingen;
BESLUIT:
Artikel 1: Tot kennisname van de gemaakte opmerkingen door het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur West-Vlaanderen.
Artikel 2: Tot kennisname van het gewijzigde reglement.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing en van het aangepast reglement zal worden
overgemaakt aan de gemeenteontvanger en aan het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken,
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling West-Vlaanderen, Burg 4 te 8000
BRUGGE.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

22. Lokale Politie MIDOW: Kennisname door de Gouverneur van de goedkeuring van de
politiebegrotingswijziging nr. 1 - dienstjaar 2008.
Gelet op de brief van de Gouverneur van 9 juli 2008, kenmerk DPV/ADM/SV 2008/B/54/5
betreffende het Specifiek toezicht – Goedkeuring politiebegrotingswijziging nr. 1 – dienstjaar
2008 van de Lokale Politie MIDOW.
De gemeenteraad dient er kennis van te nemen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

23. Goedkeuren van de gemeentelijke dotatie 2009 aan de Politiezone MIDOW.
Uit het ontwerp van politiebudget 2009 van de politiezone MIDOW wordt voorgesteld om de
navolgende dotatie voor de gemeente Wielsbeke goed te keuren : 727 975,11 EUR.
- De begroting 2009 neemt met 3,52% toe ten opzichte van de eerste begrotingswijziging
2008 en nemen de gemeentelijke dotaties met 10,41% toe ten opzichte van de
begrotingswijziging 2008.
- De personeelskost neemt toe met 4,30%. Dit is onder meer te wijten aan:

Drie geraamde indexaanpassingen in 2008, nl. in februari, mei en december 2008?

Eén indexaanpassing in augustus 2009,

Baremische loonsverhogingen van het operationeel personeel

Wijziging van het calog-statuut
-De werkingskosten zijn afgenomen met 0,56% ten opzichte van de begrotingswijziging
2008. Hierbij werden berekende risico’s genomen en werden geen reserves ingecalculeerd.
Dit kan tot gevolg hebben dat in geval van niet-voorziene, grotere uitgaven een
begrotingswijziging zich kan opdringen.
- De financiële kosten nemen toe met 0,77%
- Beperking van het geraamd begrotingsoverschot van 176 494,00 EUR tot de raming
uitgevoerd door de bijzonder rekenplichtige a.i. nl. 25 000,00 EUR.
- Vermindering van het bedrag uit het verkeersveiligheidsfonds;
Er werd een vergelijking opgemaakt van de gemeentelijke dotatie 2008/inwoner voor alle
zones van het gerechtelijk arrondissement en PZ regio Tielt. Hieruit blijkt dat de PZ MIDOW
de laagste bijdrage heeft per inwoner van alle beschouwde politiezones en nog veruit beneden
het gemiddelde blijft van de vergelijkbare politiezones van categorie 1.
De WDV-fractie vraagt of er reeds zicht is op de goedkeuring van de dotaties van de
andere gemeenten?
Antwoord: Neen, want de gemeente Wielsbeke keurt als eerste goed, wel onder
voorbehoud van de raming van de bijzonder rekenplichtige, a.i. 25 000,00 EUR (dit
bedrag zal nog nagerekend worden door de bijzonder rekenplichtige).
Er is wel consensus in het politiecollege, doch de burgemeester vertegenwoordigt
niet altijd de gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

