GEMEENTERAAD DD. 26 OKTOBER 2011
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
De Voorzitter vraagt aan de gemeenteraad indien akkoord om 2 extra punten te
behandelen op het einde van de openbare zitting, nl.:
- Kennisname tijdelijke vervanging van OCMW-raadslid Marianne Vancoillie
- OCMW – Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger Rachida Abid.
Het onafhankelijk raadslid verwijst naar artikel 29 van het gemeentedecreet:
“Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht,
behalve in spoedeisende gevallen als het geringste uitstel gevaar zou kunnen
opleveren.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de
aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid
worden in de notulen vermeld”.
De Voorzitter vraagt de stemming.
CD&V/N-VA-fractie: 10 ja-stemmen; WDV: 8 neen-stemmen en onafhankelijk lid: 1
neen-stem
Er is geen 2/3 derden meerderheid, m.a.w. niet goedgekeurd.
Er wordt voorgesteld deze 2 extra punten uit te stellen naar de volgende
gemeenteraad.

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening (VMW).
Naar aanleiding van het ontslag van 8 december 2010 van dhr. Sander De Bo in de OCMWraad Wielsbeke en de vraag om zijn vertegenwoordiging in de algemene vergadering van de
VMW te vervangen, vragen wij een kandidaat voor te dragen om de gemeente te
vertegenwoordigen in bovengenoemde maatschappij.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
- voorgedragen kandidaten: Devliegere Kathleen en Mervillie-Decrans Isabelle
Devliegere Kathleen: 10 stemmen
Mervillie-Decrans Isabelle: 9 stemmen

3. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Bouwmaatschappij Voor ons Volk.
Naar aanleiding van het ontslag van 8 december 2010 van dhr. Sander De Bo in de OCMWraad Wielsbeke en de vraag om zijn vertegenwoordiging in de algemene vergadering van de
bouwmaatschappij Voor Ons Volk te vervangen, vragen wij een kandidaat voor te dragen om
de gemeente te vertegenwoordigen in bovengenoemde maatschappij.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
- voorgedragen kandidaten : De Coninck Filip en Eeckhout-Deloddere Mia
De Coninck Filip: 10 stemmen
Eeckhout-Deloddere Mia: 9 stemmen

4.

Kennisname van de budgetwijziging 2011 van de Kerkfabriek Sint-Laurentius
Wielsbeke.
Gelet op het overleg tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek van 14 juli 2011;
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke heeft voor het dienstjaar 2011 een
budgetwijziging opgemaakt en goedgekeurd in zitting van 6 oktober 2011, en ontvangen door
het gemeentebestuur op 11 oktober 2011.
De gemeenteraad wordt dit voor kennisgeving meegedeeld.
Waarvan kennisname.
Er wordt negatief advies gegeven voor de investeringstoelage 2011 omdat het
bedrag hoger is dan het bedrag van de investeringstoelage goedgekeurd door de
gemeenteraad en de verhoging van de toelage indruist tegen de gemaakte afspraken
tussen beide besturen.

5. Kennisname van het budget 2012 van de Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke.
Gelet op het besluit van 6 oktober 2011 van de kerkraad van de Kerkfabriek Sint-Laurentius
waarbij het budget 2012 werd vastgelegd;
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 5 oktober 2011;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2012 binnen de grenzen valt
van de meerjarenplanning voor de exploitatietoelage en de investeringstoelage;
De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen.
Waarvan kennisname.

6.

Psilon - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Buitengewone algemene
vergadering van 6 december 2011 - 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.

7.

Psilon - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Buitengewone algemene
vergadering van 6 december 2011 - Aanduiden vertegenwoordiger.
De aanduiding van een vertegenwoordiger voor hogergenoemde buitengewone algemene
vergadering wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger: Benoit Gaby.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

