
GEMEENTERAAD VAN 26 JANUARI 2017 

 

Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; 

Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; 

Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen; 

Georges Lambrecht, Isabelle Decrans, Marc Debie, Guido Callewaert, 

Carlos Verbrugghe, Sandra Devos, Geert Devrieze, Kathleen Devliegere, 

Eddy Duyck, Jan De Potter, Caroline Lannoo, Youri Delporte, 

Pavel Verstraete, Paul De Blanck vanaf punt 4, Kimberly Velghe, 

gemeenteraadsleden; 

Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen verontschuldigd voor 

agendapunt 1, 2, 3, 4; 

Hilde Debommarez, gemeenteraadslid; 

Isabelle Decrans, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 

3; 

Stefaan Lambrecht, 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. Aktename ontslag gemeenteraadslid. 

- Gelet op de eedaflegging en aanstelling van de gemeenteraadsleden in zitting van 2 

januari 2013 van de gemeenteraad, ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 

2012; 

Gelet op het schrijven van 27 december 2016 van mevr. Isabelle Decrans, gemeenteraadslid, 

waarbij deze haar ontslag indient als gemeenteraadslid; 

De gemeenteraad wordt verzocht dit ontslag te aanvaarden. 

U. fractie wil Isabel bedanken voor haar inzet voor de gemeente en in het bijzonder op 

het vlak van cultuur en sport. 

De gemeenteraad aanvaardt het ontslag van mevr. Isabelle Decrans. 
 

 

 

3. Nazicht van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van de opvolger van 

ontslagnemend gemeenteraadslid. 

Overwegende dat mevrouw Isabelle Decrans, lid van de gemeenteraad, ontslagnemend is, 

waarvan akteneming in gemeenteraadszitting van 26 januari 2017, en derhalve moet 

vervangen worden; 

Gelet dat de eerste in aanmerking komende opvolger op de lijst nr. 8 'U.' de heer Paul De 

Blanck is;  



Gezien het verslag betreffende de verkiesbaarheid en het ontbreken van onverenigbaarheden 

bij de heer Paul De Blanck; 

Overwegende dat heden, de heer Paul De Blanck: 

- niet heeft opgehouden te beantwoorden aan de verkiesbaarheidsvereisten, bepaald bij artikel 

65 van de gemeentekieswet; 

- niet door een veroordeling ontzet is van het recht om gekozen te worden; niet krachtens 

artikel 6 van het kieswetboek van het kiesrecht uitgesloten is; 

niet ingevolge artikel 7 van het wetboek in de uitoefening van het kiesrecht geschorst is en 

niet de voorbije twaalf jaar, zelfs met uitstel, veroordeeld is wegens een van de in artikelen 

240, 241, 243 en 245 en 248 van het strafwetboek omschreven misdrijven, gepleegd in de 

uitoefening van een gemeenteambt; 

Overwegende dat tot heden, voor de heer Paul De Blanck, het niet bekend is dat hij zich 

bevindt in een der volgende gevallen van onverenigbaarheid: 

- een van de ambten of functies bekleden, opgesomd in artikel 11 van het gemeentedecreet, 

noch het ambt van secretaris of ontvanger (artikel 78 van het gemeentedecreet); 

- bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of echtgenoot zijn van een lid van dezelfde 

gemeenteraad dat krachtens artikel 11 van het gemeentedecreet in een gunstiger volgorde is 

verkozen en geen afstand heeft gedaan van het mandaat; 

- echtgenoot zijn van een bloedverwant in de eerste of tweede graad met een echtgeno(o)t(e) 

van een dergelijk raadslid; 

Overwegende derhalve dat er geen bezwaar bestaat de geloofsbrieven van de heer Paul De 

Blanck geldig te verklaren en dat dit plaatsvervangend raadslid wordt opgeroepen om 

aanwezig te zijn op de gemeenteraadszitting en wordt toegelaten tot het afleggen van de 

wettelijk voorgeschreven eed; 

Hierna kan de heer Paul De Blanck aangesteld worden als titelvoerend gemeenteraadslid; 

De gemeenteraad wordt verzocht: 

- de geloofsbrieven van de heer Paul De Blanck boven bedoeld, als gemeenteraadslid, geldig 

te verklaren 

- de heer Paul De Blanck toe te laten tot het afleggen van de voorgeschreven eed. Hij zal op 

de ranglijst worden gebracht onder het nummer 20 na de heer Stefaan Lambrecht. 

De gemeenteraad verklaart de geloofsbrieven van de heer Paul De Blanck geldig en 

laat de heer Paul De Blanck toe tot het afleggen van de voorgeschreven eed. 
 

 

 

4. Rangorde der raadsleden. 

De gemeenteraad, 

De tabel der rangorde van de raadsleden wordt als volgt samengesteld: 

Naam en voornaam van de 

raadsleden 

Anciënniteit als 

gemeenteraadslid 

Naamstemmen bij laatste 

verkiezing 

Lambrecht Georges 28 jaar  730 

Stevens Jan 22 jaar  1.822 

Deprez Magda 22 jaar 786 

Vermeulen-Debommarez Hilde 22 jaar 535 

Mervillie-Decrans Isabelle 18 jaar  412 

Debie Marc 17 jaar 11 maand 538 

Callewaert Guido 16 jaar  505 

Buyse Rik 10 jaar  795 

Verbrugghe Carlos 10 jaar 531 

Vanwonterghem-Devos Sandra 10 jaar  457 



Devrieze Geert 10 jaar 440 

Dewever-Devliegere Kathleen 7 jaar 1 maand 353 

Muylaert-Abid Rachida 6 jaar 11 maanden 649 

Lippens-Haydon Daisy 5 jaar 9 maanden 630 

Duyck Eddy 4 jaar  540 

De Potter Jan 4 jaar 535 

Van Canneyt-Lannoo Caroline 4 jaar  533 

Delporte Youri 4 jaar  403 

Verstraete Pavèl 4 jaar 374 

Lambrecht Stefaan 3 jaar 11 maanden 345 

De Blanck Paul 3 jaar  324 

Velghe Kimberly 1 jaar 1 maand 361 

De gemeenteraad wordt verzocht de rangorde goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

5. Goedkeuring algemeen politiereglement - aanpassing. 

- Gelet op artikel 119 van de nieuwe gemeentewet; 

- Gelet op de noodzaak om een algemeen uniform politiereglement (APR) te hebben, 

zowel op het niveau van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen – afdeling Kortrijk, 

als op niveau van de politiezone MIDOW; 

- Gelet dat onder impuls van de Procureur des Konings van West-Vlaanderen – afdeling 

Kortrijk, verantwoordelijk voor de afdeling Kortrijk, een algemeen uniform arrondissementeel 

politiereglement werd uitgewerkt; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2010 tot de goedkeuring van het APR, 

laatst gewijzigd op 4 juni 2015; 

Overwegende de evaluatie van 29 april 2016 van het huidige APR door de politiezone 

MIDOW en de 5 MIDOW gemeenten; 

Overwegende dat deze evaluatie heeft geleid tot een aantal aanpassingen van het huidige APR 

wat betreft het algemeen en zonaal gedeelte; 

Gelet op het ontwerp van het aangepast algemeen politiereglement voor de 5 MIDOW-

gemeenten: Meulebeke – Ingelmunster – Dentergem – Oostrozebeke en Wielsbeke; 

De gemeenteraad wordt gevraagd het aangepast algemeen politiereglement goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

6. Aanstelling omgevingsambtenaren. 

Gelet op het gemeentedecreet;  

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere 

wijzigingen;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen;  

Gelet op artikel 9 van voornoemd decreet dat bepaalt dat de gemeenteraad uitdrukkelijk de 

gemeentelijke omgevingsambtena(a)r(en) moet aanwijzen;  

Overwegende dat het wenselijk is om een ambtenaar met expertise inzake milieu en 

stedenbouw aan te wijzen als gemeentelijke omgevingsambtenaar;  

Gelet dat het aangewezen is om indien mogelijk 2 personen aan te wijzen als 

omgevingsambtenaar; 



Gelet op de aanstelling van Olivier Adams als deskundige omgeving van 22 november 2016; 

De gemeenteraad wordt gevraagd om Magali Penninck, diensthoofd grondgebiedzaken, en 

Olivier Adams, deskundige omgeving, aan te wijzen in de functie van gemeentelijke 

omgevingsambtenaar. 

De gemeenteraad wijst Magali Penninck, diensthoofd grondgebiedzaken, en Olivier 

Adams, deskundige omgeving, aan in de functie van gemeentelijke 

omgevingsambtenaar. 
 

 

 

7. Omslag brandweerkosten - voorstel definitieve afrekening forfaitaire bijdragen 2011 en 

2012 - kennisname schrijven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - 

negatief advies. 

Gelet op art. 10 §4 3° van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 

zoals gewijzigd door de wet van 14 januari 2013 inzake het adviesrecht van de gemeenteraad 

in deze materie; 

Gelet op het voorstel van definitieve afrekening voor de jaren 2011 en 2012, zoals 

meegedeeld bij het schrijven van 20 december 2016 van de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken – civiele veiligheid, de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, 

met verzoek advies uit te brengen binnen een termijn van 60 dagen; 

Gelet op het advies van advocaat Arnoud Declerck, ontvangen op 9 januari 2017; 

Gelet op het schrijven ‘Erratum – Voorstel definitieve afrekening forfaitaire bijdragen 

brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en 2012’ van de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken – civiele veiligheid, de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, 

ontvangen op 11 januari 2017; 

Gelet dat het gunstig advies of de ontstentenis van advies binnen de 60 dagen, geldt als 

akkoord met de voorgestelde bedragen; 

Gelet op de voorgelegde afrekening; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 januari 2017; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld een negatief advies uit te brengen. 

De gemeenteraad brengt negatief advies uit. 
 

 

 

8. Omslag brandweerkosten - definitieve afrekening forfaitaire bijdrage in de kosten van de 

brandweer 2013 en 2014: voorstel tot weigeren uitvoering besluit gouverneur. 

Gelet op het voorstel van de gouverneur met betrekking tot de afrekening van de forfaitaire 

bijdragen voor de brandweerkosten voor de jaren 2013 en 2014; 

Gelet op de beslissingen van 28 juni 2016 van het college van burgemeester en schepenen en 

van 13 juli 2016 van de gemeenteraad waarbij negatief advies werd uitgebracht aan het 

voorstel van de provinciegouverneur inzake de definitieve afrekening van de omslag van de 

brandweerkosten voor de jaren 2013 en 2014; 

Gelet op het negatief advies uitgebracht door de gemeenteraad in zitting van 24 november 

2016; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van 20 december 2016, meegedeeld bij aangetekende 

brief van 21 december 2016, houdende de definitieve afrekening van de forfaitaire bijdragen 

in de kosten van de brandweer voor de jaren 2013 en 2014, waarbij de diverse bezwaren van 

10 gemeentebesturen worden afgewezen; 



Gelet op art. 10 §4 3° van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, 

dat voorziet in een termijn van 40 dagen na de notificatie om de uitvoering van de beslissing 

van de gouverneur al dan niet te weigeren; 

Gelet op het advies van advocaat Arnoud Declerck, ontvangen op 9 januari 2017; 

Gelet dat de gemeenteraad de bezwaren zoals geformuleerd in het negatief advies van  

24 november 2016 handhaaft; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van de beslissing van de gouverneur, om 

de uitvoering van deze beslissing te weigeren en de minister van Binnenlandse Zaken te 

verzoeken deze onwettige beslissing niet goed te keuren. 

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur, weigert de 

uitvoering van deze beslissing en verzoekt de minister van Binnenlandse Zaken deze 

onwettige beslissing niet goed te keuren.
 

 

 

9. Vaststellen BOT/VEW 2017. 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2010 betreffende BOT/VEW (bijdrage 

voor opvang en transport/vergoeding voor eigen waterwinners): tariefaanpassing; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 januari 2015 houdende goedkeuring van 

het maximale tarief van 1.6923 €/m
3
 voor 2015; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad 28 januari 2016 houdende goedkeuring van het 

maximale tarief voor 2016; 

Gelet op de saneringsovereenkomst die de gemeente met De Watergroep heeft afgesloten en 

waarbij de jaarlijkse tarieven van de bijdrage (BOT) en vergoeding (VEW) voor het opvangen 

en transporteren van afvalwater moet worden vastgelegd; 

Gelet op de e-mail van 8 december 2016 van de Watergroep houdende voorstel tot het terug 

toepassen van het maximale tarief voor 2017 en voorstel om goedkeuring te verlenen voor het 

jaarlijks toepassen van het maximale tarief, en dit vanaf 1 januari 2017, zodat niet telkenjare 

dient beslist te worden over de tarieven; 

Overwegende dat wanneer er later wijzigingen wensen doorgevoerd te worden aan de 

tarieven, er een nieuwe beslissing kan genomen worden; 

Gelet op navolgende voorgestelde tarieven voor 2017: 

 
  Zuivering 

 

 

(= bovengemeentelijke 

saneringsbijdrage) 

BOT/VEW 

 

 

(= gemeentelijke 

bijdrage afvoer) 

Saneringsbijdrage/vergoeding 

bij IBA in collectieve 

exploitatie 

 

 

Basisverbruik  

Huishoudelijk in €/ m
3
  

0,9474 1,3264 2,2738 

Comfortverbruik 

Huishoudelijk in €/m
3 

1,8948 2,6528 4,5476 

Niet-huishoudelijk  

verbruik in €/m
3 

1,0734 

 
 1,5028 

 
 2,5762 

 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 januari 2017 om 

bovenvermelde tarieven voor 2017 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad en 

 om goedkeuring te verlenen voor het jaarlijks toepassen van het maximale tarief, en dit vanaf 

1 januari 2018, zodat niet telkenjare dient beslist te worden op de tarieven; 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

U. fractie stemt tegen omdat ze de tarieven jaarlijks willen vaststellen. 



Uitslag van de stemming: 

11 ja-stemmen 

8 neen-stemmen 
 

 

 

 

10. Uitbreiden parking Oc Leieland Guido Gezellestraat - goedkeuren wegentracé. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen; 

Gelet op de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren van riolerings-, 

wegenis- en omgevingswerken voor de uitbreiding van de parking van het OC Leieland en het 

rooien van bomen, ingediend op 18 november 2016; 

Gelet dat het dossier volgende stukken omvat:  

- Aanstiplijst technische werken; 

- Vergunningsaanvraagformulier 

- Beschrijvende nota 

- Fotoreportage 

- Situatieplan 

- Ontwerpplannen 

- Project-MER Screeningsnota 

- Archeologienota 

De gemeenteraad wordt gevraagd het wegentracé voor het uitvoeren van riolerings-, wegenis- 

en omgevingswerken voor de uitbreiding van de parking van het OC Leieland en het rooien 

van bomen, goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 


