
GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 

 
Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; 

Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, schepenen; 

Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen; 

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: Magda Deprez, schepen verontschuldigd voor agendapunt 1, 4; 

Daisy Haydon, schepen; 

Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen verontschuldigd voor agendapunt 1; 

Guido Callewaert, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1; 

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. Kennisname Intern Controlesysteem: jaarrapport 2015. 

Gelet op het jaarrapport van het intern controlesysteem van februari 2016 betreffende het 

dienstjaar 2015 in bijlage; 

De gemeenteraad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

3. Kennisname specifiek toezicht - Goedkeuring politiebegroting 2016 van de PZ MIDOW. 

Gelet op het schrijven met kenmerk 2016/B/54/1 van 8 februari 2016 en het besluit van de 

Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen van 2 februari 2016, Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken, Politionele veiligheid, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 

Brugge, betreffende het Specifiek toezicht – Goedkeuring politiebegroting 2016 politiezone 

MIDOW; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

4. Goedkeuring gemeenterekening 2014. 

De gemeenterekening 2014 werd aan de gemeenteraadsleden bezorgd op 10 februari 2016. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Schepen Rik Buyse licht de gemeenterekening 2014 toe. I.v.m. pagina 28 en € 295.296,54 

zegt de schepen: ‘De financieel beheerder is verantwoordelijk voor wat hij als commentaar 



neerpent en het is zeker niet aan de politiek om dit te censureren. Echter dient hier een nuance 

gemaakt te worden m.b.t. het bedrag. Groot deel van deze som heeft te maken met een lening 

van de school SBV, een deel borgen voor projecten die niet betaald werden en ook niet terug 

werden gestort. Een deel is oninbaar en een deel verkeerde facturatie (problematiek Syx-

Schaubroeck). We zullen niet bij de pakken blijven zitten om een stuk van dit bedrag trachten 

te recupereren’.  

Ondanks een positieve rekening stemt de U. fractie tegen en dit om volgende redenen:  

1) U. fractie vindt dat Wielsbeke een te hoge schuldgraad van € 3.000 per inwoner heeft en 

deze schuld blijft stijgen.  

2) U. fractie vindt dat het hoog bedrag van de oninbare vorderingen niet kan en dat er stappen 

dienen ondernomen te worden.  

3) Waarom heeft de gemeente niet zoals het OCMW beslist om te veranderen van 

Schaubroeck naar CEVI? In het budget 2016 lezen we wel dat er ook problemen zijn met het 

pakket CEVI. 

Antwoord: De schepen bedankt alle diensten voor dit mooi resultaat. Alle diensten zijn 

bewust dat iedere € dient omgedraaid te worden. 

Op de opmerking 1 weerlegt de schepen de kritiek en bewijst dat zowel de klassieke leningen 

en het CP programma jaarlijks verder wordt afgebouwd. Hij wijst tevens op het feit dat er ca. 

€ 9 miljoen op rekening staat onder een beleggingsvorm die meer opbrengt dan wat we via CP 

aan interesten betalen. Op opmerking 2 en 3  merkt de schepen op dat elk programma 

tekortkomingen vertoont maar dat in ieder geval de koppeling Recreatex – Cevi feilloos 

werkt.  

U. fractie verstaat niet dat met zulk resultaat de belastingen zoals in het verleden beloofd niet 

zijn gedaald . Dit zou enkel ten goede komen aan de burgers. 

Antwoord: De externe factoren (outillages, taks-shift (OV en ABP)) brengen een serieuze 

minopbrengst voor de gemeenten teweeg en voor Wielsbeke, sterk afhankelijk van deze 

inkomsten, in het bijzonder: de impact van alle maatregelen, zowel federaal als Vlaams, naar 

de gemeenten toe, laten ons voorlopig  niet toe om onmiddellijk de belastingen te verlagen. 

De financiële consequenties van alle belastende maatregelen moeten eerst zorgvuldig 

berekend worden. 

Er zal verder werk gemaakt worden van de uitvoering van het organogram van juni 2013; 

Uitslag van de stemming: 

10 ja-stemmen 

8 neen-stemmen 
 

 

 

 

5. Goedkeuring strategisch meerjarenplan 2014-2019, aanpassing 2016/1 - gemeente. 

Het strategisch meerjarenplan 2014/2019 aanpassing 2016/1 werd aan de gemeenteraadsleden 

bezorgd op 10 februari 2016. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Schepen Rik Buyse licht het Strategisch meerjarenplan toe. 

Uitslag van de stemming: 

11 ja-stemmen 

8 neen-stemmen 
 

 

 



6. Goedkeuring gemeentelijk budget 2016 gemeente Wielsbeke. 

Het budget 2016 werd aan de gemeenteraadsleden bezorgd op 10 februari 2016. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Schepen Rik Buyse licht het gemeentelijk budget 2016 toe. 

Uitslag van de stemming: 

11 ja-stemmen 

8 neen-stemmen 
 

 

 

 

7. Principiële beslissing: Verleggen voetweg nr. 11 - Bedrijventerrein Ridder de 

Ghellinckstraat. 

 
Over het bedrijventerrein ter hoogte van de Ridder de Ghellinckstraat loopt nog een juridisch 

tracé van buurtweg nr. 11 over het oorspronkelijke tracé volgens de Atlas van de buurtwegen. 

Het tracé loopt dwars door het bedrijventerrein en verhindert op termijn een goede exploitatie.  

Na ruilverkaveling Oostrozebeke en de wijzigingen aan de openbare weg (de Gaverstraat) is 

de functie van de buurtweg opgevangen. Bij de aanleg van de Gaverstraat is het verleggen van 

de buurtwegtracé over het hoofd gezien. 

De gemeenteraad wordt gevraagd de procedure tot het verleggen van deze voetweg bij deze 

op te starten. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

8. Goedkeuring gemeentelijk reglement op de coproducties. 

Gelet op het Gemeentelijke Reglement op de coproducties, goedgekeurd door de 

gemeenteraad op de zitting van 20 december 2010;  

Gelet dat de voorbije jaren een aantal aanpassingen gebeurden in de organisatie van de 

coproducties, waardoor een aanpassing op dit gemeentelijk reglement aan de orde is; 

Gelet op het ontwerp subsidiereglement “Gemeentelijk Reglement op de coproducties”, zoals 

opgemaakt door de cultuurdienst in samenwerking met de cultuurraad; 

Gelet op de vraag van het college van burgemeester en schepenen tot advies van de 

cultuurraad;  

Gelet op het positief advies van de cultuurraad op 18 januari 2016;  

Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen dd.2 februari 

2016 met het voorgestelde ‘Reglement op de Coproducties’ 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 februari 2016 dit 

reglement voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld het voorgestelde ‘Reglement op de Coproducties’ goed te 

keuren. 

U. fractie stemt tegen omdat ze vinden dat niet elk project dient voorgelegd te worden aan 

college. U.-fractie zou dit delegeren aan het diensthoofd. 

Uitslag van de stemming: 

11 ja-stemmen 

8 neen-stemmen 
 



9. Goedkeuring gemeentelijke reglement op de samenwerkingsverbanden. 

Gelet op het feit dat sinds enkele jaren de Wielsbeekse Cultuurraad een subsidie verleent aan 

erkende socio-culturele verenigingen die een activiteit organiseren in samenwerking met 

andere verenigingen; 

Gelet op het feit dat zij hiervoor een eigen reglement hadden; 

Gelet op het feit dat de gemeente Wielsbeke de uitbetalingen van deze toelagen op zich heeft 

genomen; 

Gelet op het feit dat hierdoor het reglement dient aangepast te worden om te dienen als 

gemeentelijk reglement op de samenwerkingsverbanden; 

Gelet op het ontwerp subsidiereglement “Reglement Samenwerkingsverbanden”, zoals 

opgemaakt door de cultuurdienst in samenwerking met de cultuurraad; 

Gelet op de vraag van het college van burgemeester en schepenen tot advies van de 

cultuurraad;  

Gelet op het positief advies van de cultuurraad op 18 januari 2016;  

Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen dd.2 februari 

2016 met het voorgestelde ‘Reglement op de samenwerkingsverbanden’; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 februari 2016 dit 

reglement voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld het voorgestelde ‘Reglement op de 

samenwerkingsverbanden’ goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 


