
 

GEMEENTERAAD van 25 MEI 2011 
 

Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester, 

Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter 

OCMW), schepenen 

Georges Lambrecht, 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. 

Mevrouw Mia Deloddere-Eeckhout wordt verontschuldigd. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

2. Concessie voor de 3 cafetaria's bij de sporthallen. 

De gemeenteraad verleende in haar zitting van 24 maart 2011 haar goedkeuring aan het 

bijzonder bestek 2011/IS/294b voor concessie van de 3 cafetaria’s bij de sporthallen. 

De gemeente heeft op woensdag 4 mei 2011 twee inschrijvingen ontvangen, namelijk van 

Brouwerijen Alken-Maes en Haacht. 

De gemeenteraad wordt verzocht om deze overeenkomst goed te keuren. 

De CD&V/N-VA-fractie, burgemeester Jan Stevens, licht het verslag van nazicht van 
de inschrijvingen toe. 
De WDV-fractie vraagt bij wie de verantwoordelijkheid van de uitbaters ligt. 
Antwoord: Is vervat in de concessieovereenkomst. 
De WDV-fractie stelt zich de vraag of er geen wazige beslissingen zijn in verband 
met gas, elektriciteit en water. 
Antwoord: De nutvoorzieningen zijn vervat in de concessieovereenkomst. 
De CD&V/N-VA-fractie keurt goed met 10 ja-stemmen 
De WDV-fractie keurt goed met 7 ja-stemmen 
De Vlaams Belang-fractie: 1 neen-stem 
 

 

 

 

 

 

3. Retributiereglement stand- en deelnamegelden Wielsbeekse Feesten. 

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, met inbegrip van alle 

latere wijzigingen, en in het bijzonder de artikels 42 en 43 inzake de bevoegdheid van de 

gemeenteraad; 

Gelet op de omzendbrief B2009/2 betreffende de wijzigingen aan het gemeentedecreet 

ingevolge het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het gemeentedecreet ; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van Wielsbeke van 29 januari 2009 houdende het 

vaststellen van het reglement voor niet fiscale invorderingen; 



Overwegende dat het tevens opportuun is om het College van burgemeester en schepenen 

voor de toekomst te machtigen tot het vaststellen en wijzigen van de retributies, het aanbod en 

de voorwaarden ; 

Overwegende dat deze delegatie kan gebeuren overeenkomstig artikel 29 van het decreet van 

23 januari 2009 tot wijziging van het gemeentedecreet, ingevolge hetwelk de gemeenteraad 

enkel nog zelf moet beslissen over het kader en de bijzonderste voorwaarden van de 

retributies; 

Overwegende dat aldus op een vlottere manier kan ingespeeld worden op veranderende 

omstandigheden (vb. bij wijziging van het programma): 

Gelet op het ontwerp van retributiereglement stand- en deelnamegelden voor de Wielsbeekse 

Feesten; 

Gelet op het programma van de Wielsbeekse Feesten 2011 dat werd goedgekeurd door het 

College van burgemeester en schepenen in de zitting van 28/03/2011; 

Gelet op het advies van de Wielsbeekse sportraad dd. 11/04/2011; 

Gelet op het positief advies van de financiële dienst over het ontwerp van dit 

retributiereglement; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De WDV-fractie stemt tegen om reden van de delegatie naar het college van 
burgemeester en schepenen. 
De CD&V/N-VA-fractie keurt goed met 10 ja-stemmen 
De WDV-fractie: 7 neen-stemmen 
De Vlaams Belang-fractie: 1 neen-stem 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gaselwest - Kapitaalsoperatie 2011. 

De Raad van Bestuur van Gaselwest heeft op 25 februari 2011 beslist over te gaan tot een 

dubbele kapitaalbeweging: 

1. eerst wordt het kapitaal van Gaselwest voor alle vennoten proportioneel verminderd door 

terugbetaling op alle aandelen A (het aantal aandelen A blijft daardoor onveranderd); 

2. onmiddellijk daaropvolgend wordt het kapitaal verhoogd (aandelen F en winstbewijzen 

E”). De aangesloten maatschappij Electrabel heeft aangekondigd niet deel te nemen aan deze 

kapitaalverhoging, zodat dit deel van de operatie de facto enkel open staat voor de 

aangesloten openbare besturen. 

Vermits de aan de openbare besturen toegewezen bedragen in de kapitaalverhoging 

overeenstemmen met deze van hun aandeel in de kapitaalvermindering, zijn er van hun kant 

geen bijkomende middelen vereist. 

De kapitaaloperatie zal plaatsvinden onder voorbehoud van enerzijds de goedkeuring van een 

statutenwijziging die geagendeerd is op de Algemene Vergadering van 24 juni 2011 en 

anderzijds een globaal bereikt inschrijvingsbedrag door de aangesloten gemeenten dat 

overeenkomt met minstens 90% van de door Gaselwest voorgestelde kapitaalverhoging. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de kapitaalsvermindering, en 

niet in te stappen in de kapitaalsverhoging. 

De CD&V/N-VA-fractie licht toe en verwijst naar Dexia en de Gemeentelijke holding. 
De gemeente kan beter eigen reservefonds spijzen dan in een onzekere 
kapitaalsoperatie te stappen. 
De WDV-fractie merkt op: Nu niet instappen zou de financiële toestand van de 
gemeente in de toekomst in het gedrang brengen. 
De WDV-fractie vraagt of dit bedrag naar het reservefonds gaat of naar gewone 
dienst cfr. Figga. 
Antwoord: Eerst 90% halen en dan ten gepaste tijde beslissen. 
De WDV-fractie merkt op dat Electrabel tegen 2018 uit Gaselwest zal stappen. 



Antwoord: Is hetzelfde verhaal van de Gemeentelijke holding en de verkoop van 
Dexia-aandelen, de gemeente blijft aandeelhouder. 
De WDV-fractie merkt op dat dit niet hetzelfde is met de Gemeentelijke holding en 
gezien er nog niet beslist is wat met het kapitaal zal gebeuren, geeft dit bedenkingen 
voor de financiële toestand van de gemeente. 
Antwoord: Eerst afwachten wat we krijgen en dan pas beslissen, vermoedelijk zal 
een deel naar het reservefonds gaan. 
De CD&V/N-VA-fractie keurt goed met 10 ja-stemmen 
De WDV-fractie: 7 neen-stemmen 
De Vlaams Belang-fractie: 1 neen-stem 
 
 

 

 

 

 

 

5. Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve - rekening 2010 - Kennisname van 

de goedkeuring door dhr. Gouverneur. 

Gelet op de brief DBS 2011-3094/FE 2010/59/04/R van 26 april 2011 en het besluit en een 

algemene opmerking van 12 april 2011 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de 

rekening over het boekjaar 2010 van de kerkfabriek Sint-Bavo te Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve; 

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

6. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke: kennisname interne kredietaanpassing 2010. 

De kerkfabriek Sint-Laurentius heeft voor 2010 een interne kredietaanpassing gedaan, welke 

geen gevolg heeft voor de gemeentelijke toelage. 

De gemeenteraad wordt hiervan in kennis gesteld. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

7. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke - Rekening 2010. 

Gelet op de jaarrekening 2010 van het bestuur van de eredienst, vastgesteld door de kerkraad 

van “Sint-Laurentius” Wielsbeke op 17 februari 2011, ontvangst op het gemeentebestuur van 

het dossier op 5 april 2011; 

Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2010, 

waaruit blijkt dat het dienstjaar 2010 wordt afgesloten met een batig saldo van € 46.786,65 in 

exploitatie; 

Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2010, 

waaruit blijkt dat het dienstjaar 2010 wordt afgesloten met een negatief saldo van € 13.801,80 

in investeringen; 

Gelet op het feit dat het saldo per 31 december 2010 in overeenstemming is met de stand van 

de financiële rekeningen per 31 december 2010; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan gunstig advies te verlenen. 

Gunstig advies met eenparigheid van stemmen.  
 



8. Kerkfabriek Sint-Brixius: Budget 2012 - Kennisname. 

Gelet op de beslissing van 14 april 2011 van de kerkraad Sint-Brixius Ooigem waarbij het 

budget 2012 van de kerkfabriek werd vastgesteld; 

Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 21 april 2011; 

Gelet dat het budget 2012 van de Kerkfabriek Sint-Brixius wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad ter kennis; 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Jaarvergadering 21 juni 2011. 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

10. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Jaarvergadering van 21 juni 

2011. Aanduiden vertegenwoordiger. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger voor hogergenoemde gewone algemene 

vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger : Benoit Gaby. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 


