GEMEENTERAAD DD. 26 MEI 2010
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.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.

Werkwinkel : 'Forum lokale werkgelegenheid' : aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1
plaatsvervanger.
De gemeente Wielsbeke is vertegenwoordigd in de werkwinkel “Forum lokale
werkgelegenheid” Waregem door Daisy Haydon en plaatsvervangend vertegenwoordiger
Devos Sandra.
Gelet op het verzoek van de VDAB Lokale Werkwinkel Waregem betreffende de
afvaardiging van Wielsbeke, wordt de vraag gesteld of andere vertegenwoordigers dienen
aangesteld te worden.
Het dossier wordt ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad.
De stemming geeft de volgende uitslag:
a) vertegenwoordiger :
- voorgedragen kandidaten : Devos Sandra en Deloddere Mia
- aantal uitgebrachte stemmen : 19 stemmen
- aantal geldige stemmen : 19 stemmen
- uitslag van de stemming : 19 stemmen
Devos Sandra : 10 stemmen
Deloddere Mia: 9 stemmen
Gelet dat Sandra Devos de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen
heeft bekomen, en dit tot het einde van deze legislatuur;
b) plaatsvervanger :
- voorgedragen kandidaten : De Vos Filiep en Vanhoutte Cecile
- aantal uitgebrachte stemmen : 19 stemmen
- aantal geldige stemmen : 19 stemmen
- uitslag van de stemming : 19 stemmen
De Vos Filiep : 10 stemmen
Vanhoutte Cecile : 9 stemmen
Gelet dat Filiep De Vos de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen
heeft bekomen, en dit tot het einde van deze legislatuur;

3.

Belgisch Kampioenschap 25 juli 2010 - vaststellen tijdelijke politieverordening
betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten
Op 25 juli 2010 organiseert de VZW CYCLING WIELSBEKE, met maatschappelijke zetel te
8710 Wielsbeke, Rijksweg 314 het Belgisch Kampioenschap Dames Nieuwelingen/Jeugd en
Heren Nieuwelingen in deelgemeente St. Baafs-Vijve.
Het parcours ( 7,2 km) kan als volgt samengevat worden : start Rijksweg (Biekorf) –
Loverstraat – Wakkensteenweg – Roterijstraat – Abeelestraat – Heirweg – Waterstraat –
Rijksweg – Aankomst Rijksweg (Biekorf) Ter gelegenheid van dit Belgisch Kampioenschap
Dames Nieuwelingen/Jeugd en Heren Nieuwelingen kan een grote volkstoeloop verwacht
worden en bij dergelijke manifestaties kan de veiligheid van de deelnemers, toeschouwers en
andere weggebruikers in het gedrang komen bij een te talrijke aanwezigheid van ambulante
handelaars.
Om veiligheidsredenen is het dan ook opportuun om het aantal verkoopspunten van eetwaren
en dranken te beperken.
Ook het plaatsen van verschillende terrassen binnen en langs het parcours kan de openbare
orde verstoren zodat ook hierdoor de veiligheid van toeschouwers en wedstrijddeelnemers in
het gedrang zou kunnen komen.
Voorliggende tijdelijke politieverordening poogt dan ook de openbare orde en de veiligheid
van deelnemers en toeschouwers te verzekeren door :
1. een verbod tot ambulante handel
2. een verbod tot het plaatsen van terrassen
3. een verbod op sterke alcoholische dranken
Rekening houdend met de artikelen 8 t.e.m. 10ter van de wet van 25 juni 1993 betreffende de
uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij
de wet van 4 juli 2005 en de wet van 20 juli 2006, rekening houdend met artikel 42 §3 van het
Gemeentedecreet luidens hetwelk de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt en
rekening houdend met het feit dat Wielsbeke nog niet beschikt over een reglement voor de
organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein (los van een kermis), behoort
het vaststellen van een tijdelijk verbod tot ambulante handel, van een tijdelijk verbod tot het
plaatsen van terrassen en een tijdelijk verbod op het schenken van sterke alcoholische dranken
tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. Prijzen Tickets Cultuurseizoen 2010-2011
Voor het cultuurseizoen 2010-2011 moeten de prijzen van de voorstellingen bepaald worden
door de gemeenteraad. Voor dit seizoen werd gekozen om een uniforme prijs te hanteren van
€ 12, met een kortingstarief van € 10 voor jongeren tot 26 jaar en 60-plussers. Aan de
gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd van deze tarieven en een delegatie aan het
College van Burgemeester en Schepenen om de volgende jaren eventuele aanpassingen aan de
tarieven aan te passen indien nodig.
De WDV-fractie vraagt of dit betekent dat de prijsaanpassing niet meer in de
gemeenteraad zal komen?
Antwoord: Dat klopt, minimale prijsaanpassingen dienen anders telkens in de
gemeenteraad te komen.
De WDV-fractie vraagt of de abonnementen blijven bestaan?
Antwoord: Men is aan het zoeken voor een iets aantrekkelijker formule, vermoedelijk
3 voorstellingen ipv 4.
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 neen-stemmen.

5. Subsidiereglement jeugdverenigingen.
Vroeger werden de subsidies voor jeugdverenigingen uitbetaald via de jeugdraad. In 2008
werd vanuit het gemeentebestuur gevraagd aan de jeugdraad en jeugddienst om een nieuw
gemeentelijk subsidiereglement uit te werken.
Gezien het verloop op de jeugddienst, heeft dit wat vertraging opgelopen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring aan dit nieuw reglement te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6. Gaselwest: Goedkeuring agenda jaarvergadering van 25 juni 2010.
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 4 mei 2010 wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van GASELWEST op 25 juni
2010 om 11u00 in Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 te Kortrijk;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7. Kennisname: definitieve goedkeuring jaargemeenterekening 2008.
De gemeenterekening 2008 werd definitief vastgesteld door het besluit van de gouverneur in
datum van 30 april 2010, cfr. brief met kenmerk II/1/09/590/03 2009/7870 van het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 3 mei 2010.
Dit besluit en de bijlage met opmerkingen en aanbevelingen worden ter kennis gebracht aan
de gemeenteraad.
Waarvan kennisname.

8. Kerkfabriek Sint-Laurentius: budgetwijziging 2010.
Gelet op het overleg tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek van 23 oktober 2009;
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke heeft voor het dienstjaar 2010 een
budgetwijziging opgemaakt en goedgekeurd in zitting van 15 april 2010, en ontvangen door
het gemeentebestuur op 16 april 2010.
De gemeenteraad wordt dit voor kennisgeving meegedeeld.
Het dossier wordt uitgesteld, omdat de aangepaste versie pas vandaag, op
26/05/2010 is binnen gekomen.

9. Aankoop CM-gebouw Sint-Baafs-Vijve.
Eind september 2009 werd de gemeente Wielsbeke op de hoogte gebracht dat de CM haar
kantorennet vanaf 1 januari 2010 grondig zou aanpassen. Voor de gemeente Wielsbeke
betekende deze herstructurering concreet dat het kantoor te Ooigem en St. Baafs-Vijve
gesloten werd vanaf 1 januari 2010.
De CM merkte op dat heel wat van hun kantoren ook vergaderinfrastructuur aanbiedt voor
socio-culturele verenigingen en familiefeesten.
De gemeente Wielsbeke werd dan ook uitgenodigd om samen met de CM een oplossing te
zoeken voor de vergaderinfrastructuur in Ooigem en St. Baafs-Vijve.
Het College van burgemeester en schepenen heeft aanvankelijk haar interesse kenbaar
gemaakt voor een eventuele aankoop van het CM-kantoor en bijhorende
vergaderinfrastructuur te St. Baafs-Vijve en vroeg het Aankoopcomité te Kortrijk om een
schattingsverslag op te maken.
Dit onroerend goed is gelegen te St-Baafs-Vijve, St. Bavostraat 6 (kadastraal bekend te
Wielsbeke, 3° afdeling, St-Baafs-Vijve, sectie B, nummer 363/W) en heeft een oppervlakte
van 4a 27ca. Prijs : 193.000 €.
De WDV-fractie bemerkt dat Sint-Baafs-Vijve reeds goed is besteld: als kleinste
gemeente heeft het veel vergaderlokalen.
Antwoord: Ja, en het is een unieke gelegenheid om zo’n gebouw aan te schaffen.
De Arend zal vermoedelijk dit jaar verkocht worden om alle accommodaties te
optimaliseren;
Gemeenteraadslid en secretaris van de Sint-Bavovrienden, André Naessens leest
volgende tekst voor:
"Als secretaris van het sport- en feestcomité Sint-Bavovrienden vind ik dat we de
meest getroffen vereniging zijn bij de verkoop van Den Arend.
Een betere locatie dan deze konden wij ons niet indenken.
We hebben een prachtig vergaderlokaal en een goed ingerichte berging voor ons
materiaal.
We hadden al een gesprek met burgemeester Stevens en schepen De Vos die een
aantal voorstellen deden.
In de pers verscheen ook al een en ander (hierbij citeer ik): De Sint-Bavovrienden
mogen gebruik maken van de infrastructuur van het gebouw van de CM. We gaan zo
vlug mogelijk een oplossing zoeken voor de materialen die de Sint-Bavovrienden
hebben opgeslagen in Den Arend. Er is in elk geval over gepraat.
We durven hopen met de Sint-Bavovrienden dat we een lokaal toegewezen krijgen in
het CM gebouw waar we kunnen vergaderen en waar we een rek kunnen zetten met
ons klein materiaal (kabelhaspels, materiaal wielerwedstrijden, .....)
Wat ons groot materiaal betreft (kader reclamedoek, laminaat podium, Vip tent.....)
zijn we niet gediend met een locatie 5 km ver van het dorpsplein in SBV. Misschien is
het mogelijk om iets te voorzien in de ongebruikte bibliotheek in SBV.
Een nog beter voorstel is zeker in dank aanvaard."
Antwoord: Iedere suggestie is welgekomen.
De WDV-fractie vraagt de cijfers van de bezettingsgraad van de lokalen in SintBaafs-Vijve op.
Antwoord: De cijfers zullen schriftelijk bezorgd worden (zijn ondertussen opgevraagd
bij de Dienst Vrije Tijd).
De WDV-fractie vraagt of de voorwaarden voor het CM-lokaal dezelfde zijn als voor
de andere lokalen.
Antwoord: Ja, er wordt nog gezocht naar een nieuwe naam, die reeds gevraagd werd
aan de cultuurraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

10. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Jaarvergadering 22 juni 2010.
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.

11. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Jaarvergadering van 22 juni
2010. Aanduiden vertegenwoordiger.
De aanduiding van een vertegenwoordiger voor hogergenoemde gewone algemene
vergadering wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger : Benoit Gaby.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

