
GEMEENTERAAD DD. 26 AUGUSTUS 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. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Kennisname en bekrachtiging reglement inwendige orde zwembaden Wielsbeke. 

Op 12 juni 2009 werd het openluchtzwembad op Hernieuwenburg geopend en sindsdien 

werden er op geregelde tijdstippen problemen vastgesteld met hangjongeren en jongeren die 

weigerden de richtlijnen, waarschuwingen en bevelen van redders en ander toezichthoudend 

personeel op te volgen. 

Het reddend en toezichthoudend personeel drong dan ook aan om duidelijke afspraken op te 

maken, onder meer omtrent de mogelijkheid om bezoekers de toegang tot het zwembad te 

ontzeggen. 

Hiervoor was het noodzakelijk om het reglement inwendige orde zwembaden Wielsbeke aan 

te passen. 

Rekening houdend met de hoogdringendheid van de problematiek en de vaststelling dat de 

gemeenteraad pas op 26 augustus 2009 opnieuw in zitting bijeenkomt, werd het aangepast 

reglement inwendige orde zwembaden Wielsbeke bij hoogdringendheid goedgekeurd door het 

College van burgemeester en schepenen en wordt het thans voor kennisname en bekrachtiging 

voorgelegd aan de Gemeenteraad. 

De WDV-fractie vraagt of het sinds de beslissing van het college van burgemeester 
en schepenen van 3 juli 2009 verbeterd is? 
Antwoord : het is een feit dat van zodra er veel mensen te samen zijn, dat sommigen 
niet willen luisteren (bij voorbeeld ivm het sluitingsuur om 21 uur), vandaar werden 
de ouders aangeschreven. 
De WDV-fractie vraagt uitleg ivm de bromfietsers op het domein Hernieuwenburg? 
Antwoord: De burgemeester heeft een afspraak met de politie gemaakt om 
regelmatig controle te doen. 
Waarvan kennisname en goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Personeel: arbeidsreglement. 

Naar aanleiding van nieuwe en gewijzigde wetgeving en wijzigingen binnen het 

gemeentebestuur was het noodzakelijk om het arbeidsreglement actueel te maken. 

Bovengenoemd punt werd voor akkoord behandeld in het bijzonder 

onderhandelingscomité/hoog overlegcomité van 16 juni 2009. 

 

Het arbeidsreglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2005 waarbij er 

nadien in de gemeenteraad van 28 juni 2007 een aangepaste versie van het arbeidsreglement 

werd goedgekeurd naar aanleiding van de nieuwe openingsuren op het gemeentehuis. 

 

Het arbeidsreglement wordt u doorgemaild. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kennisname goedkeuring Gouverneur betreffende het gemeentelijke algemeen nood- en 

interventieplan (ANIP) Wielsbeke. 

In het kader van de nood- en interventieplanning werd bij besluit van de Gouverneur van de 

provincie West-Vlaanderen dd. 18 juni 2009 het gemeentelijke nood- en interventieplan van 

de gemeente Wielsbeke goedgekeurd. 

Dit goedkeuringsbesluit wordt ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

5. LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg Zuid-West-Vlaanderen): Toetreding. 

Gelet op het schrijven van de VZW Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO), ontvangen op 24 

juni 2009 betreffende de herstructurering van Logo’s West-Vlaanderen – samenwerking met 

lokale besturen ; 

Gelet dat in dit schrijven gevraagd wordt om :  

1. de aanvraag tot erkenning van het Logo Zuid-West-Vlaanderen te ondersteunen 

2. toe te treden tot het Logo Zuid-West-Vlaanderen en een vertegenwoordiger aan te 

duiden 

Gelet dat het OCMW Wielsbeke in zitting van de Raad van 20 februari 2007 besliste om toe 

te treden tot het Logo Roeselare-Tielt en Mevrouw Rachida ABID aanduidde als 

vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van het VZW Logo Roeselare-Tielt ; 

Gelet op het gewijzigd werkingsgebied van de Logo’s vanaf 01.01.2010, zodat Wielsbeke 

binnen het werkingsgebied van het Logo Zuid-West-Vlaanderen valt ; 

Gelet dat telefonisch meegedeeld werd dat de toetreding geen financiële implicaties met zich 

meebrengt; 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om aan te sluiten bij LOGO. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 



6. LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg Zuid-West-Vlaanderen): Aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

De gemeenteraad besliste tot toetreding tot LOGO. 

Er moet overgegaan worden tot de aanduiding van een effectief en een plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vereniging. 

Vertegenwoordiger :  Marianne Vancoillie : 10 ja-stemmen 
     Cecile Vanhoutte : 8 ja-stemmen 
Plaatsvervanger :   Daisy Haydon : 10 ja-stemmen 
     Isabelle Decrans : 8 ja-stemmen 
De WDV-fractie vraagt dat de vertegenwoordigers aanwezig zouden zijn op de 
vergaderingen. 
 

 

 

 

 

 

 

7. Goedkeuren wegentracé Ooigemstraat. 

Een openbaar onderzoek werd afgesloten op 13 juli 2009 en kent geen enkel bezwaar. 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 juli 2009 betreffende het grondverwervingsplan 

Ooigemstraat – definitieve vaststelling. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld het wegentracé goed te keuren. 

Er is een infovergadering gepland op 26 oktober 2009 om 20 uur in het OC Leieland 
te Wielsbeke/Ooigem. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

8. Kennisname OCMW-rekening 2006. 

De rekening 2006 van het OCMW is opgemaakt volgens de nieuwe beleidsinstrumenten. 

In bijlage is gevoegd :  

- de geconsolideerde resultatenrekening 

- tabel 1 : cashflow zonder gemeentelijke bijdrage  

- tabel 2 : gemeentelijke bijdrage in de exploitatie en de aflossingen geconsolideerd 

- tabel 3 : liquiditeitstabel 

- tabel 4 : overzicht gemeentelijke bijdrage 

De WDV-fractie vraagt om de rekening 2006 en 2007 liever samen te nemen en dit 
tesamen te bekijken en vraagt wat de bestemming is van het resultaat 2006, waar zal 
dit naar toe gaan. Blijft dit voor het OCMW? 
Antwoord : Het is de bedoeling het sociaal beleid verder in het OCMW uit te bouwen 
en dit in samenspraak met de gemeente. 
 
De rekening 2007 van het OCMW zal in de OCMW-raad van september behandeld 
worden. 
 
Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 



9. Budgetwijziging nr. 2 en nr. 3 - 2009 - kennisname door de gouverneur. 

Gelet op de kennisname met kenmerk DBS 2009-6974 II/1/09/590/02 van de budgetwijziging 

nr. 2 en nr. 3 - 2009 door de gouverneur van 8 juli 2009 met de hieronder geformuleerde 

opmerking in verband met overzicht van de financiële ontwikkeling: 

‘Steeds terugkerende negatieve resultaten van het eigen dienstjaar kunnen op termijn het 

algemeen begrotingsresultaat in gevaar brengen. 

Gelieve deze evolutie nauwlettend te volgen en tijdig maatregelen te nemen om de financiën 

structureel te ondersteunen.’ 

Gelet dat de gemeenteraad van deze kennisname dient ingelicht te worden. 

De WDV-fractie betreurt het resultaat van 2008, temeer dat omliggende gemeenten 
zoals Zulte, Oostrozebeke en Waregem wel een positief resultaat hebben, en vraagt 
of er al structurele maatregelen zijn doorgevoerd? 
Antwoord: Er wordt benadrukt dat dit alleen een kennisname is door de gouverneur 
van de budgetwijziging en dat dit punt behandeld is geweest in de gemeenteraad van 
28 mei 2009. 
Let wel dat de maandelijkse controles hun vruchten afwerpen. 
Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kennisname financiële rapportering en kwartaalverslag 1° kwartaal 2009. 

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

verplicht om minstens per kwartaal 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). 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

11. IMOG - waarborg lening. 

Aangezien de intercommunale Imog bij beraadslaging dd. 19 mei 2009 besloten heeft bij 

Dexia leningen aan te gaan voor een totaal bedrag van 4 750 000,00 EURO bestemd voor de 

financiering van het leningsprogramma voor het werkingsjaar 2009-2010 terug te betalen in 

20 en 8 jaar. 

Aangezien deze lening dient gewaarborgd te worden door de aangesloten besturen, dient dit 

dossier voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 


