
 

GEMEENTERAAD DD. 27 FEBRUARI 2008 
 

Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, 

Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Daisy Haydon-Lippens (voorzitter 

OCMW), schepenen 

Jacques Debode, Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout, Hilde Debommarez-

Vermeulen, Isabelle Decrans-Mervillie, Guido Callewaert, 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 10 ja-stemmen, 1 neen-stem en 7 onthoudingen. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Samenstelling gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) een 

aanstelling secretaris van het LOK. 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 oktober 2007 waarbij de statuten van de 

gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) werden goedgekeurd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2007 waarbij de aanpassing van de 

statuten van de gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) werden 

goedgekeurd; 

Gelet op het LOK van 23 januari 2008; 

 

De Voorzitter en ondervoorzitter zijn gestemd in het LOK van 23 januari 2008 

Voorzitter: Ellen MOERMAN  

Ondervoorzitter: Filip LAVENT 

Secretaris: Jessy VERMEULEN 

 

Penningmeester: (zal worden verkozen in het LOK van 4 maart 2008) 

 

Lijst van Kandidaturen van de AV Lokaal Overleg Kinderopvang is in bijlage gevoegd. 
 

Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 8 onthoudingen. 
 

 

 

 

 

 

 



 

3. Aanstelling van de secretaris voor de seniorenraad. 

Gelet dat Mevrouw Annick Willems wordt voorgedragen als secretaris van de seniorenraad. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Interlokale vereniging 'Burensportdienst'. Werkjaar 2007. Goedkeuren jaarverslag, 

rekening en evaluatie. 

Sedert 26 april 2007 maakt de gemeente Wielsbeke deel uit van de interlokale vereniging 

“Burensportdienst” samen met volgende andere gemeenten en steden  : Anzegem, Avelgem, 

Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem.  

 

Volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst van de interlokale vereniging 

“Burensportdienst” dient de rekening samen met het jaarverslag aan de gemeenteraad ter 

goedkeuring voorgelegd. 
 

De WDV-fractie vraagt of deze interlokale vereniging een verderzetting is van het 
verleden? 
Antwoord: ja, enkel een aanpassing aan de structuur voorzien volgens het nieuw 
decreet intergemeentelijke samenwerking van 06/07/2001 (DIS) en op voorstel van 
de provinciale sportdienst (cfr. Gemeenteraad van 26 april 2007). 
 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

5. Gemeentelijke retributie voor de uitvoering van werken door gemeentepersoneel 

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op de herstellingen die door de gemeentelijke technische dienst worden uitgevoerd bij 

schade aan het gemeentelijk openbaar domein; 

Gelet op de kleinere werkzaamheden die door de gemeentelijke technische diensten kunnen 

worden uitgevoerd ten voordele van en ten laste van inwonenden op niet gemeentelijk 

openbaar domein op het grondgebied Wielsbeke; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31/05/2000; 

Gelet op het voorstel zoals geformuleerd door het college van burgemeester en schepenen; 

 

Artikel 1 : Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd verschuldigd voor de uitvoering 

door de technische dienst van het gemeentebestuur van werken aangevraagd door derden, 

tenzij deze uitvoering aanleiding geeft tot de toepassing van een andere gemeenteverordening 



van belasting of retributie,of tenzij plaats heeft krachtens een aparte schriftelijke 

overeenkomst. 

 

Artikel 2 : De retributie is verschuldigd door de persoon die de uitvoering van de werken 

aanvraagt. 

 

Artikel 3 : De retributie wordt vastgesteld als volgt : 

o Prestaties : Uurtarief per arbeider € 40,00 

o Gebruik kraan/graafmachine: Uurtarief per draaiuur € 50,00 

o Materialen : inclusief tenzij het gemeentebestuur voor dit werk specifieke materialen 

moet aankopen, in voorkomend geval wordt de kostprijs inclusief alle kosten en 

belastingen doorgerekend zoals door het gemeentebestuur zelf betaald. 

 

Artikel 4 : De beëindiging van de werken wordt vastgesteld door een besluit van het college 

van burgemeester en schepenen 

 

Artikel 5 : De retributie moet betaald worden door middel van de factuur opgesteld door het 

gemeentebestuur na beëindiging van de werken en dit binnen 30 kalenderdagen na 

factuurdatum 

 

Artikel 6 : bij niet tijdige betaling van de factuur zal deze worden ingevorderd volgens de 

bepalingen in het gemeentedecreet inzake niet-fiscale invordering, hiervoor zal eerst een 

eerste waarschuwing gestuurd worden met mogelijkheid om te betalen binnen de 14 

kalenderdagen na datum van eerste waarschuwing, vervolgens zal een aangetekende laatste 

waarschuwing verstuurd worden waarbij de hoofdsom wordt verhoogd met € 5,00 

administratiekosten met mogelijkheid tot betaling binnen de 7 kalenderdagen na datum van 

laatste waarschuwing, vervolgens zal een niet fiscaal dwangbevel worden uitgevaardigd 

 

Artikel 7 : Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31/05/2000 wordt 

ingetrokken. 
 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 


