
 

GEMEENTERAAD DD. 26 JANUARI 2012 
 

Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester, 

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

OCMW), schepenen 

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, Cecile Vanhoutte, Paul De 

Blanck, Muylaert-Abid Rachida, gemeenteraadsleden 

en Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De WDV-fractie vraagt of het extra punt dat zij wou toevoegen aan de vorige 
gemeenteraad inzake veiligheid kinderopvang Ooigem of dit in het College van 
burgemeester en schepenen behandeld werd? 
Antwoord: Ja. Er is een brief verstuurd naar de Lokale Politie Verkeersdienst met 
vraag voor politioneel advies, die wij eerstdaags verwachten. 
De WDV-fractie merkt op dat bij punt 5 de WDV-fractie tegengestemd heeft in plaats 
van zich te onthouden. 
Antwoord: Zal aangepast worden in de notulen van de gemeenteraad van 22 
december 2011. 
De WDV-fractie keurt om die reden de notulen niet goed. 
De WDV-fractie merkt op dat er op de notulen vermeld staat dat er een antwoord zal 
bezorgd worden. 
Hierbij de antwoorden van vorige gemeenteraad: 

a. Frankeringskosten: vermoedelijke stijging van volume (inkohiering 2x) + 
bibliotheek 

b. Prestaties van derden : CC Consult en advies Bert Deckmyn 
c. Buitengewone uitgaven stijging van € 50.000 naar € 100.000: te maken met 

Openbare Verlichting 
De WDV-fractie stelt de vraag ivm verdubbeling budget Wielsbeekse Feesten. 
Antwoord: VTM Kzoom € 4.000 + Belle Perez € 6.000 zijn ingeschreven in het 
budget. Vandaag zou dit slechts € 7.550 ipv € 10.000 bedragen; er is steeds een 
verschil tussen rekening en budget. 
De WDV-fractie merkt op dat bij het budget 2012 er vermeld staat: aanwervingsstop 
+ andere bron van inkomsten (belastingsverhoging?) 
Antwoord: De andere bron van inkomsten is in het meerjarenplan reeds jaren 
voorzien, maar is nog steeds niet nodig geweest. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen. 
 

 

 

 

 

 

2. Vaststellen politieverordening in verband met de Ronde van Vlaanderen 2012. 

Overwegende dat op zondag 1 april 2012 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor 

Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite" het grondgebied van onze gemeente 

doorkruist; 

Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop 

met zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken; 



Overwegende dat de laatste jaren het aantal commerciële activiteiten die langsheen de reisweg 

van de wielerwedstrijd worden georganiseerd jaar na jaar blijven toenemen;  

Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op 

zich al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte 

van deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden; 

Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van 

activiteiten op dezelfde locatie aangewezen is; 

Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten 

onderling de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … 

teneinde de overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te 

beperken; 

Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van 

de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen 

garanderen: 

- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg; 

- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen 

de reisweg en de bestuurlijke overheid; 

- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat 

de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

3. Goedkeuring nieuwe samenstelling jeugdraad. 

De samenstelling van de gemeentelijke jeugdraad werd opnieuw gewijzigd ondermeer 

omwille van de wijziging van de leiding van de respectievelijke jeugdverenigingen, en het 

ontslag van Jo Vandewiele, (ondervoorzitter) Bieke Vanlerberghe, Willem Eeckhout, Ward 

Bultinck als deskundige. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

4. Aanpassing subsidiereglement groendaken. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2009 aangaande het vaststellen van 

een subsidiereglement; 

Gelet dat dit reglement kadert in de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieu die de 

gemeente heeft met de Vlaamse Overheid; 

Gelet dat de gemeente de subsidies die werden uitgekeerd kan terugvorderen bij de Vlaamse 

Overheid; 

Gelet op de beperkte middelen van de Vlaamse begroting; 

Gelet dat de Vlaamse Overheid hierdoor enkel nog de subsidies terugbetaalt die werden 

verleend aan particulieren voor de aanleg van een groendak op een gebouw dat in hoofdzaak 

dient voor privégebruik; 

Gelet dat deze maatregel van toepassing dient te zijn op alle maatregelen die na  

31 december 2011 op de gemeente worden ontvangen;  

Gelet op de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 16 

januari 2012; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 



 

 

 

5. Kennisname budgetwijziging investeringen nr. 1 dienstjaar 2011 OCMW. 

Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van budget 2011 door het OCMW Wielsbeke, in 

raadszitting van 14/12/2010; 

Gelet op de raadszitting van 20/12/2011 betreffende ontwerp budgetwijziging nr. 1/2011 voor 

de investeringen van het OCMW Wielsbeke ; 

Gelet op de OCMW-raadsbeslissing dd. 20/09/2007 houdende goedkeuring van de financiële 

meerjarenplanning 2008-2012; goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit dd. 26/09/2007; 

Gelet op de OCMW-raadsbeslissing dd. 18/12/2007 houdende goedkeuring van de 

beleidsnota meerjarenplan 2008-2012; goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit dd. 29/01/2008; 

Gelet dat de budgetwijziging nr. 1/2011 bestaat uit een geconsolideerd investeringsbudget, 

een investeringsbudget per project en de financieringswijze; 

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen dd. 19/12/2011 

waarbij gunstig advies wordt verleend; 

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kennisname budgetwijziging exploitatie nr. 1 - interne kredietaanpassingen dienstjaar 

2011 OCMW. 

Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van budget 2011 door het OCMW Wielsbeke, in 

raadszitting van 14/12/2010; 

Gelet op de raadszitting van 20/12/2011 betreffende ontwerp budgetwijziging nr. 1/2011 voor 

de exploitatie van het OCMW Wielsbeke ; 

Gelet op de OCMW-raadsbeslissing dd. 20/09/2007 houdende goedkeuring van de financiële 

meerjarenplanning 2008-2012; goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit dd. 26/09/2007; 

Gelet op de OCMW-raadsbeslissing dd. 18/12/2007 houdende goedkeuring van de 

beleidsnota meerjarenplan 2008-2012; goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit dd. 29/01/2008; 

Gelet dat de budgetwijziging nr. 1/2011 bestaat uit een exploitatieplanning, een 

liquiditeitenplanning en cashflow en een berekening van de gemeentelijke bijdrage; 

Gelet dat de gemeentelijke bijdrage exploitatie ongewijzigd is; 

Gelet dat de gemeentelijke bijdrage in de werking 2011 lager ligt dan de voorziene toelage 

opgenomen in het meerjarenplan; 

Gelet dat het meerjarenplan ongewijzigd blijft voor de jaren 2010-2012; 

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen dd. 19/12/2011 

waarbij gunstig advies wordt verleend; 

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



7. Kennisname budget OCMW dienstjaar 2012. 

Gelet op de raadszitting van 20/12/2011 betreffende ontwerp budget 2012 van het OCMW 

Wielsbeke; 

Gelet op de OCMW-raadsbeslissing dd. 20/09/2007 houdende goedkeuring van de financiële 

meerjarenplanning 2008-2012; goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit dd. 26/09/2007; 

Gelet op de OCMW-raadsbeslissing dd. 18/12/2007 houdende goedkeuring van de 

beleidsnota meerjarenplan 2008-2012; goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit dd. 29/01/2008; 

Gelet dat het budget 2012 bestaat uit een exploitatieplanning, planning van investeringen, 

liquiditeitenplanning en cashflow en een berekening van de gemeentelijke bijdrage en 

beleidsnota, vastgesteld volgens de onderrichtingen van de nieuwe OCMW boekhouding en 

onderrichtingen van omzendbrief met ref. BB.2011/3 (instructies voor het opstellen van 

budgetten en meerjarenplannen) van 15/7/2011; 

Gelet dat de gemeentelijke bijdrage exploitatie is vastgesteld op € 1.300.000 en € 0 voor de 

investeringen; 

Gelet dat het meerjarenplan ongewijzigd blijft voor de jaren 2011-2012; 

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen dd. 19/12/2011 

waarbij gunstig advies wordt verleend; 

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 
 

 


