
 

GEMEENTERAAD DD. 25 NOVEMBER 2009 
 

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 Debommarez-

Vermeulen, 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. Jacques Debode, gemeenteraadslid, wordt verontschuldigd. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 7 neen-stemmen. 
 
De WDV-fractie bemerkt dat er geen beleidsnota werd bijgevoegd bij de 
begrotingswijzigingen en dat deze ook niet werd voorgelezen, dat deze niet fysiek 
aanwezig was.  
Antwoord: De beleidsnota werd niet voorgelezen maar werd toegelicht door dhr. Rik 
Buyse, schepen van financiën en begroting en nadien per mail, in samenspraak met 
alle gemeenteraadsleden ter zitting, op 9 november 2009 aan de 
gemeenteraadsleden verstuurd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Drankbediening Wielsbeekse Feesten zaterdag 5/09/2009 en toelagen ticketsysteem 

drankverbruik. 

Gelet op het advies van de Wielsbeekse Sportraad betreffende de drankbediening op zaterdag 

5/09/2009. 

Gelet op het advies van de sportraad om het kasverschil (€ 23,05) en het verlies van de 2 

kurkentrekkers (€ 9,90) af te trekken van het saldo van de sportverenigingen die meegewerkt 

hebben. 

Gelet op het feit dat er in totaal 6.822 consumpties werden geteld. 

Gelet op het feit dat zowel de sportraad als de respectievelijke verenigingen akkoord zijn om 

de winst van de drankbediening evenredig te verdelen onder de sportverenigingen die 

meegewerkt hebben. 

Gelet op de afrekeningen van de verbruikte tickets uit drankverkopen van Ooivo, Sc 

Wielsbeke, judoclub Yawara 

Gelet op de afrekeningen van de verbruikte tickets uit drankverkopen van Ooivo, Sc 

Wielsbeke, judoclub Yawara; 

Overwegende dat het reglement dat van toepassing is op de tussenkomst in de ticketverkopen 

nog niet werd goedgekeurd door de gemeenteraad en ontstaan is uit de werking van de 

voormalige VZW Hernieuwenburg; 

Gelet op het visum van 4 november 2009 van de gemeenteontvanger met nummer 

2009/0266Tv voor de toelage aan Ooivo; 

Gelet op het visum van 4 november 2009 van de gemeenteontvanger met nummer 

2009/0265Tv voor de toelage aan Ooivo; 



Gelet op het visum van 4 november 2009 van de gemeenteontvanger met nummer 

2009/0264Tv voor de toelage aan SC Wielsbeke; 

Gelet op het visum van 4 november 2009 van de gemeenteontvanger met nummer 

2009/0263Tv voor de toelage aan SC Wielsbeke; 

Gelet op het visum van 4 november 2009 van de gemeenteontvanger met nummer 

2009/0262Tv voor de toelage aan judoclub Yawara ; 

Gelet dat er krediet beschikbaar is op het artikel 76402/332-02 voor een bedrag van € 

3.596,00 maar dat dit niet nominatief bepaald werd in het budget; 

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

De WDV-fractie bemerkt dat de verenigingen van de Wielsbeekse feesten niet 
vermeld staan in het commentaar. 
Antwoord: Deze staan wel vermeld in het ontwerp van de beslissing. 
De WDV-fractie vraagt om in de toekomst twee aparte beslissingen op te maken, om 
geen verwarring te scheppen. 
Antwoord: Dat zal in de toekomst gebeuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 9 december 2009 - Goedkeuren 

agendapunten. 

De opsomming van de te behandelen agendapunten is in bijlage gevoegd. 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

4. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 9 december 2009 - Aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger : Buyse Rik 

- plaatsvervanger : Callewaert Guido 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen voor de vertegenwoordiger. 
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 7 neen-stemmen voor de plaatsvervanger. 
 

 

 

 

 

 

5. Verkavelen grond met wegentracé en uitrustingswerken Rijksweg 

Een openbaar onderzoek werd afgesloten op 28 september 2009 en kent geen enkel bezwaar. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de verkaveling met wegentracé en uitrustingswerken 

in de Rijksweg goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 



 

6. Wijzigen gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en 

infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende vaststelling van een 

algemene gewestelijke bouwverordening inzake hemelwaterputten;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van 

een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 

hemelwater; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 30 juni 1999 aangaande de goedkeuring van 

een gemeentelijk subsidiereglement voor installatie van eigen waterbevoorradingsinstallaties 

of infiltratievoorziening; 

Overwegende dat de gemeente de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met het Vlaamse 

Gewest ondertekend heeft; 

Overwegende dat de gemeente 250 euro van het Vlaamse Gewest kan terugbetaald krijgen per 

hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening als voldaan is aan de voorwaarden opgenomen 

in de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 onder het thema water; 

Overwegende dat de bescherming van het leefmilieu tot één der prioritaire opdrachten van de 

gemeente behoort; 

Overwegende dat water gebruikt voor spoeling van toiletten, gebruik in de tuin, schoonmaak, 

en andere laagwaardige toepassingen (wasmachine) niet de kwaliteit van drinkwater hoeft te 

hebben; 

Overwegende dat met het gebruik van hemelwater de mogelijkheid geschapen wordt om 

minder water van menselijke consumptie te verbruiken en op te pompen uit de 

grondwaterlagen; dat hiermee het aanwenden van een schaarse grondstof op een 

oordeelkundige en duurzame manier beperkt wordt en dat verdrogingsverschijnselen 

tegengegaan worden; 

 Overwegende dat deze putten als bufferopvang van hemelwater dienen en zo bij hevige 

regenval de druk op het gemeentelijke rioleringsstelsel en de kans op mogelijke 

overstromingen en overstorten verkleinen; 

Overwegende dat hemelwater maximaal moet worden afgekoppeld van de openbare riolering 

en in de mate van het mogelijke worden hergebruikt, opdat dit een positieve invloed zou 

uitoefenen op de efficiëntie en het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties; 

Overwegende dat door de aanleg van infiltratievoorzieningen er minder water, trager naar de 

oppervlaktewateren wordt afgevoerd en dat de grondwaterreserves worden aangevuld; 

Overwegende dat het aangewezen is om het bestaande reglement volledig aan te passen aan 

bovenstaande; 

Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2010. 

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

De WDV-fractie stelt de vraag of de milieuraad nog een adviesraad is? 
Gisteren, 24 november 2009 was er milieuraad. Er werden punten geagendeerd die 
vandaag in de gemeenteraad behandeld worden. 
Antwoord: Alles is gisteren positief geadviseerd. Elk lid heeft alle reglementeringen 
één week voor de vergadering ontvangen en konden vooraf hun bemerkingen 
overmaken aan de milieuambtenaar. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Prijszetting nieuwe huisvuilzakken. 

Gelet op het gangbare belastingreglement op de verkoop van afvalzakken goedgekeurd in 

gemeenteraad van 30/01/2002;  

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 oktober 2009; 

Voorstel om akkoord te gaan met volgende prijszetting: 

- witte afvalzak (groene opdruk) voor huishoudelijk restafval: 

o klein formaat (30 liter): 0.75 EUR per zak of  7.50 EUR voor pakketten van 

10 zakken  

o groot formaat (60 liter): 1.30 EUR per zak of 13.00 EUR voor pakketten van 

10 zakken  

- oranje afvalzakken (zwarte opdruk) voor vergelijkbare afvalstoffen  

o groot formaat (60 liter): 1.30 EUR per zak of 13 EUR voor pakketten van 10 

zakken  

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

o 0.12 EUR per zak of 2.40 EUR voor rollen van 20 zakken  

Deze prijszetting is van toepassing vanaf 1 januari 2010, met een overgangsperiode tot en met 

31 maart 2010. 

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met deze nieuwe prijszetting. 

De WDV-fractie bemerkt dat de kostprijs per zak € 0,55 of 73% stijgt en dat dit een 
belastingsverhoging is. 
Antwoord: In de gemeenten die aangesloten zijn bij IVIO is de kostprijs per zak zelfs 
€ 1,50. Het gaat zeker niet om een belastingsverhoging maar is een poging tot 
probleemoplossend te werken (motivering zie hieronder). 
Tevens wordt het milieustraatje uitgebreid op het containerpark. Iemand die meer 
sorteert, zal niet meer betalen. Begin 2010 wordt een ganse promotiecampagne 
hieromtrent opgestart. 
De WDV-fractie bemerkt dat vroeger één rol 20 zakken bevatte, nu slechts 10 
zakken. 
Antwoord: Vanuit de werkgroep van Imog werd voorgesteld om niet meer te werken 
met een rol, maar met een stapelsysteem.  
De WDV-fractie vraagt of de prijszetting voor alle gemeenten van IMOG geldt? 
Antwoord: Anzegem doet niet mee, anders is er uniformiteit binnen IMOG. Met deze 
uniformiteit beogen we volgende problemen het hoofd te bieden: 
- het restafvalshopping naar de gemeenten met een goedkopere huisvuilzak 

vermijden (want het is voor alle gemeenten dezelfde prijs) 
- Deze prijsstijging kadert in het zoeken van een oplossing voor ons slecht rapport 

ivm het restafval 
Hoe kan het restafvalcijfer verminderd worden? 
1. Door het promoten van de oranjezak voor de zelfstandigen en de vrije beroepen. 

Dit afval wordt niet in het huishoudelijk restafvalcijfer meegerekend. 
2. Door een stijging van de kostprijs van de vuilniszak, de vervuiler betaalt! 
3. Door de solidariteit van alle gemeenten. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 8 neen-stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aanpassing diftarreglement containerpark. 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 16 juli 1991, en latere wijzigingen, houdende 

algemene gemeentelijke politieverordening; 

Gelet op artikel 34 van deze politieverordening met betrekking tot het bepalen van de 

openingsuren van het gemeentelijk containerpark; 



Gelet dat het aangewezen is dat de openingsuren voortaan worden opgenomen in het 

diftarreglement; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2005 betreffende het diftarreglement op 

het containerpark; 

Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 31 oktober 2007 en 29 oktober 2008 

betreffende het aanpassen van het diftarreglement op het containerpark; 

Gelet op de vraag van de jeugdraad tot het uitwerken van een regeling voor de aanlevering 

van afval op het containerpark door de erkende jeugdverenigingen; 

Gelet op volgend voorstel dat als extra artikel zou kunnen worden toegevoegd aan het 

bestaande reglement: 

De erkende Wielsbeekse jeugdverenigingen met een regelmatige en actieve jeugdwerking in 

Wielsbeke kunnen tot een bedrag van max. € 50 per jaar hun afval gratis aanbieden op het 

containerpark onder volgende cumulatief te vervullen voorwaarden: 

- de jeugdvereniging sorteert permanent afval ter hoogte van zijn lokaal 

- neemt actief deel aan de door de gemeente georganiseerde zwerfvuilacties 

- de aanlevering van het afval van de jeugdvereniging op het betalend gedeelte van het 

containerpark gebeurt telkens door 2 personen waarvan de namen vermeld staan op de 

door de jeugdvereniging op het containerpark gedeponeerde personenlijst 

- voor de verwijdering van grof vuil doet de jeugdvereniging beroep op de IMOG-

service ‘grof vuil op afroep’ en dit via de gemeentelijke milieudienst, het bedrag dat 

hiervoor dient te worden betaald zal worden afgetrokken van het ter beschikking 

gestelde bedrag van € 50; 

Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad uitgebracht in hun vergadering van 13 oktober 

2009; 

Gelet op de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen dd. 22 

oktober 2009 aangaande dit voorstel; 

Gelet op het voorstel tot wijzigen van de openingsuren, nl. maandagvoormiddag in plaats van 

dinsdagvoormiddag, van 08u00 tot 12u00; 

Gelet dat deze wijziging geen bijkomende kosten met zich mee brengt; 

Overwegende dat dit werd besproken tijdens het laatste overleg met IMOG dd. 19 oktober 

2009 en dat zij hier geen probleem in zien, ook niet aangaande de bemanning van het 

containerpark; 

Gelet op de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen dd. 

30/10/2009 aangaande het wijzigen van de openingsuren; 

Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2010. 

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

De Vlaams Belang-fractie vraagt waarom er een wijziging is van de openingsuren? 
Antwoord: De KMO’s hebben dit gevraagd (maandag - sluitingsdag) en de dagen zijn 
beter verspreid. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

9. IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 15 december 2009 - Goedkeuren 

agenda. 

Een opsomming van de te behandelen agendapunten is in bijlage gevoegd. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te geven en de aan te duiden 

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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 



 

10. IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 15 december 2009 - Aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

Voor de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld :  

- vertegenwoordiger : Devos Sandra 

- plaatsvervanger : Verbrugghe Carlos 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kennisname financiële rapportering en kwartaalverslag 2° kwartaal 2009. 

De gemeenteontvanger is volgens de bepalingen van het gemeentedecreet (art. 165 en 166) 

verplicht om minstens per jaar te rapporteren over de thesaurietoestand, de 

liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten.  Minstens éénmaal 

per semester dient er gerapporteerd te worden over de wetmatigheid en de regelmatigheid van 

de uitgaven.  Aangezien beide onderwerpen zeer nauw aanleunen tegen elkaar werd geopteerd 

om alles te rapporteren per kwartaal.  De rapportering gebeurt aan de gemeenteraad en het 

college van burgemeester en schepenen, tegelijkertijd dient er een afschrift opgesteld aan de 

gemeentesecretaris en de externe auditcommissie (in oprichting). 

Dhr. Rik Buyse, schepen, licht kort toe (o.m. één negatief visum). 
Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kennisname financiële rapportering en kwartaalverslag 3° kwartaal 2009. 

De gemeenteontvanger is volgens de bepalingen van het gemeentedecreet (art. 165 en 166) 

verplicht om minstens per jaar te rapporteren over de thesaurietoestand, de 

liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten.  Minstens éénmaal 

per semester dient er gerapporteerd te worden over de wetmatigheid en de regelmatigheid van 

de uitgaven.  Aangezien beide onderwerpen zeer nauw aanleunen tegen elkaar werd geopteerd 

om alles te rapporteren per kwartaal.  De rapportering gebeurt aan de gemeenteraad en het 

college van burgemeester en schepenen, tegelijkertijd dient er een afschrift opgesteld aan de 

gemeentesecretaris en de externe auditcommissie (in oprichting). 

Dhr. Rik Buyse, schepen, licht kort toe (o.m. kassa zwembad). 
Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Vaststellen voorlopige twaalfden voor 3 maanden. 

Het budget 2010 zal pas in het eerste kwartaal 2010 kunnen voorgelegd worden aan de 

gemeenteraad. 

Teneinde de strikt verplichte en onontbeerlijke uitgaven te kunnen aanwenden en vereffenen 

wordt voorgesteld om thans drie voorlopige twaalden goed te keuren. 

Dhr. Rik Buyse, schepen, licht toe. 
Momenteel is er een belangrijke oefening naar budgetverantwoordelijkheid door de 
diensthoofden. De eerste lopende resultaten zien er goed uit, maar om dit goed te 
kunnen afwerken, worden er voorlopige twaalfden ingevoerd. 
De WDV-fractie stelt zich de vraag, als de belastingen de volgende gemeenteraad 
worden vastgesteld, dient het budget ook al gekend te zijn. Het zou beter zijn het 
budget 2010 in 2009 goed te keuren, zodoende geen voorlopige twaalfden te moeten 
invoeren. 
Antwoord: Het is beter voorlopige twaalfden in te voeren, dan half werk te leveren. 
Vandaar wordt er geopteerd voor deze maatregel. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 8 neen-stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. OCMW overboeking werkkapitaal. 

Op 23 oktober 2009 heeft het OCMW een brief gestuurd om hun overboeking werkkapitaal 

van € 2 696 725,61 goed te keuren. 

Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

De WDV-fractie vraagt of het werkkapitaal bij het OCMW blijft? 
Antwoord: Het is een oorspronkelijke technische vordering van de gemeente dat nu 
voorgesteld wordt om dit kapitaal te behouden bij het OCMW. Het werkkapitaal blijft, 
zoals steeds medegedeeld, bij het OCMW. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

15. FIGGA - Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2009 - Goedkeuren 

agenda. 

De opsomming van de te behandelen agendapunten is in bijlage gevoegd. 

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. 
 
 

 

 

 

 

 



16. FIGGA - Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2009 - Aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger 

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

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: Benoit Gaby 

- plaatsvervanger: Buyse Rik 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

17. Gaselwest - kapitaalsverhoging. 

Gelet op het schrijven dd. 30 oktober 2009 van Gaselwest, Brusselsesteenweg 199 te 9090 

Melle betreffende een kapitaalverhoging bij de distributiebeheerder Gaselwest; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 november 2009; 

Gelet dat over het dossier een beslissing dient getroffen te worden door de gemeenteraad, 

vooraleer het voorgelegd wordt aan de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 

van Gaselwest op 16 december 2009, met voorstel tot intekening op de kapitaalverhoging van 

de distributiebeheerder Gaselwest. 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om in te tekenen en Gaselwest hiervan 
in kennis te stellen. 
Gelet dat hiervoor een budgetwijziging in 2009 dient opgemaakt te worden, en dit 
volgens de laatste richtlijnen van het toezicht; 
De effectieve intekening kan pas gebeuren na de vaststelling van het budget in 2009. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Kennisname budgetwijzigingen nr. 1 en nr. 2 - dienstjaar 2009 van de politiezone 

MIDOW. 

De gemeenteraad neemt kennis van de begrotingswijziging nr. 1 (gewone dienst) en nr. 2 

(buitengewone dienst) voor het dienstjaar 2009 van de Politiezone MIDOW, die werden 

goedgekeurd door de politieraad op 19 oktober 2009. 

Dhr. Rik Buyse, schepen, licht kort toe. 
Er is een aankoop gebeurt van het gebouw Viaene te Oostrozebeke door de Lokale 
Politie MIDOW. De bestaande andere gebouwen zullen verkocht worden. 
Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 



 

19. Goedkeuren van de gemeentelijke dotatie 2010 aan de Politiezone MIDOW. 

Uit het ontwerp van politiebegroting 2010 van de politiezone MIDOW wordt voorgesteld om 

de navolgende dotatie voor de gemeente Wielsbeke goed te keuren : 732.505,13 EUR. 

 

De begroting 2010 is nog in fase van voorontwerp bij de politiezone 

- Het was de bedoeling van de politiezone om reeds voor het verlof een begroting te laten 

goedkeuren in de politieraad om tijdig de dotaties te laten goedkeuren door de individuele 

gemeenten en om tijdig (maand oktober) te kunnen beraadslagen zoals wettelijk voorzien 

- Momenteel wordt er door de politiezone gewerkt aan een tweede voorontwerp van begroting 

het welke hoogstwaarschijnlijk in de politieraad van januari/februari zal voorgelegd worden 

aan de politieraad ter vastlegging en aan het toezicht voor goedkeuring 

- Er werden reeds expliciete twaalfden vastgesteld door de politieberaad om te voorkomen dat 

er geen kredieten beschikbaar zouden zijn in de eerste maanden van volgend jaar 

- Aangezien de dotatie een aparte goedkeuring vereist vanuit de individuele gemeenteraden 

moet er voor 2010 een realistische dotatie goedgekeurd worden 

- Deze raming van dotatie wordt gebaseerd op het eerste voorontwerp voor de begroting 2010, 

de gegevens waar wij momenteel over beschikken 

- Een kopie van dit voorontwerp ligt ter inzage voor de raadsleden zodat zij zich een beeld 

kunnen vormen van de financiële verantwoording van deze dotatie 

- Het is de bedoeling dat de dotatie eventueel zal worden aangepast aan de definitieve 

begroting wanneer de dotatie te weinig zou bedragen ten opzichte van het definitieve bedrag 

- Om de financiën van de politiezone niet in het gedrang te brengen wordt alvast een dotatie 

goedgekeurd 

Er wordt de gemeenteraad voorgesteld om zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De Vlaams Belang-fractie bemerkt dat er in het commentaar staat dat het bedrag 
eventueel nog zal aangepast worden. Zal dit bedrag ook aangepast worden indien er 
teveel geschat is? 
Antwoord: Dit bedrag zal vermoedelijk teveel zijn, en zal aangepast worden. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

20. Psilon - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen  - Buitengewone algemene 

vergadering van 8 december 2009 - Goedkeuren bijkomend agendapunt. 

Het schrijven van PSILON van 29 oktober 2009 betreffende een aanvullend agendapunt is in 

bijlage gevoegd. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger 

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

De WDV-fractie vraagt hoeveel borg dat er gesteld wordt door de gemeente en 
waarom dit ten laste is van de gemeente en niet ten laste van de vereniging. 
Antwoord: De borgstelling voor de gemeente Wielsbeke bedraagt € 165 053 voor het 
nieuwe crematorium. 
Er zijn betere voorwaarden qua leningen en het is dezelfde systeem zoals bij IMOG. 
De WDV-fractie merkt op dat de financiële situatie van de gemeente hierdoor belast 
wordt. 
De WDV-fractie merkt op dat de prijs voor een crematie minder zou moeten zijn, dat 
het democratischer zou zijn. 
Antwoord: De prijszetting is € 450 per crematie, dit is een marktconforme prijs ten 
opzichte van andere crematoria. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 


