
 

GEMEENTERAAD DD. 27 JANUARI 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 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

2. Tarief Wijncursus 

De gemeente Wielsbeke organiseert op maandag 14, 21, 28 maart en 4 april 2011 van 19u30 

tot 22u30 in OC Den Aert een wijncursus in samenwerking met de heer Dominiek Wemel. De 

lessen worden gegeven door Ronny Debaere, gediplomeerd sommelier. Om de cursus break-

even te houden, wordt een inschrijvingsgeld van € 90 voorgesteld. Aan de gemeenteraad 

wordt de goedkeuring gevraagd van dit tarief en een delegatie aan het College van 

Burgemeester en Schepenen om bij de volgende wijncursussen eventuele aanpassingen aan de 

tarieven toe te passen indien nodig. 

De WDV-fractie is verheugd met de organisatie van de wijncursus van het 
gemeentebestuur met Dominiek Wemel, maar vraagt dat de tariefaanpassing telkens 
in de gemeenteraad wordt goedgekeurd. 
Antwoord: Cfr. alle andere beslissingen wordt het reglement met tarieven in de 
gemeenteraad bepaalt en wordt er telkens voorgesteld om de tariefaanpassingen te 
delegeren naar het College van burgemeester en schepenen. 
De WDV-fractie onthoudt zich om reden van delegatie naar College van 
burgemeester en schepenen. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 onthoudingen. 
 

 

 

 

 

 

3. Burensportdienst - werkjaar 2010 - goedkeuren jaarverslag en rekening. 

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 te worden. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 



4. Goedkeuren budget 2011 gemeente Wielsbeke. 

Volgens art. 148 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad het budget vast. 

Het budget 2011 werd bezorgd aan de gemeenteraadsleden op 12 januari 2011. 

Dhr. Rik Buyse, schepen van financiën licht het budget toe en voor de eerste maal 
zijn er prognoses op pagina 3-5 in verband met ontvangsten en uitgaven, met als 
resultaat op pagina 2. 
De WDV-fractie stelt vast dat het resultaat vorig jaar positief was en dit om reden van 
het Figga-aandeel dat uitzonderlijk werd uitgekeerd en de WDV-fractie betreurt dat 
het resultaat 2011 terug negatief is, nl. - 420.720 euro. Tevens stelt de WDV-fractie 
vast dat het Figga-dividend terug niet duurzaam belegd wordt, wat ook in tegenstrijd 
is met wat de gouverneur vraagt. 
Antwoord: Dergelijke gewone dividenden, Figga 2011, werden in het verleden ook in 
exploitatie geboekt. 
De WDV-fractie vraagt waar we het dividend van 1,7 mio euro van Figga 
terugvinden. 
Antwoord: In het budget 2010. 
De WDV-fractie merkt op dat de omzendbrief dient gevolgd te worden en dat op de 
beslissing van 2010 dient terug gekomen te worden. Volgens de WDV-fractie is er 
een consensus dat alle gemeentebesturen de omzendbrieven dienen te volgen. 
Antwoord: de beslissing in verband met het Figga-dividend van 1,7 mio euro behoort 
tot de gemeentelijke autonomie. 
De WDV-fractie merkt op dat gecumuleerde resultaten van het OCMW terug bij de 
gemeente dienen gebracht te worden. 
Antwoord: De 563.000 euro zijn bijdragen die teveel naar het OCMW werden gestort 
en die terug naar de gemeente dienen te komen. 
De WDV-fractie merkt op dat de personeelskosten 34% bedragen, dat deze vroeger 
25% waren en dat deze zeker niet zullen dalen, en dat dit bijgevolg een zware kost is 
voor de gemeente. 
Antwoord: Er zijn 16 personeelsleden van het OCMW overgedragen naar de 
gemeente, vandaar geeft dit een vertekend beeld. De wettelijke bepalingen worden 
gevolgd en de personeelskosten voor 2011 ten opzichte van 2010 zijn gedaald. 
De WDV-fractie stelt vast dat het de eerste keer is dat het OCMW-resultaat bij de 
gemeente komt, met als gevolg dat het OCMW geen reserve meer zal hebben. 
Antwoord: De gemeentelijke bijdrage zal telkens betaald worden. 
Volgens de WDV-fractie waren beide OCMW-fracties niet akkoord om het resultaat 
naar de gemeente over te dragen. 
Antwoord door de voorzitter OCMW: De overdracht werd wel goedgekeurd, maar 
met de bemerking dat het financiële dient opgevolgd te worden. 
De WDV-fractie vraagt uitleg over de 120.000 euro op pagina 9 ivm de 
collectorwerken. 
Antwoord: Aquafin voert collectorwerken uit in Sint-Baafs-Vijve, Wielsbeke en 
Wakken en terwijl men werken uitvoert in de Hooiestraat wordt er voorgesteld om 
gescheiden riolering en wegenis aan te leggen en dit ten laste van de gemeente ten 
bedrage van 120.000 euro. De onderhoudskosten van de collector zijn ten laste van 
Aquafin. 
De WDV-fractie merkt op dat op pagina 11 vermeld staat dat de personenbelasting 
zal stijgen. 
Antwoord: Ook in vorige budgetten is dit reeds zo vermeld, gezien we een 
meerjarenplan dienen op te maken. 
De WDV-fractie verwijst naar pagina 55 ivm het reservefonds. 
Antwoord: Alle diensten zijn aan het besparen en houden rekening met die 
bemerking. 
De Vlaams Belang-fractie verwijst naar pagina 5 en naar de tekst die daar vermeld 
staat van de ontvanger. 



De WDV-fractie stelt dat de belastingen in 2013 zullen dienen te stijgen, want het kan 
niet als er steeds een negatief resultaat is. Tevens is er een recente studie dat de 
inkomsten van de bewoners stijgen, bij de gemeente is het net omgekeerd. 
De WDV-fractie merkt op om niet te spelen met de welvaart van de gemeente. 
Antwoord: Iedere overheid heeft het niet gemakkelijk, het resultaat in 2010 was  
positief. 
De WDV-fractie wenst meer informatie ivm investeringen in de Vlasstraat, over de 
parking, kerkmuur en bomen. 
Antwoord: Aan de achterkant van de kerk is er steeds een modderpoel. Het is de 
bedoeling geen grote parking aan te leggen, maar wel grasdallen aan de straatkant 
te leggen.  
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jaarrekening OCMW - 2008 en 2009 - Kennisname goedkeuring van de Gouverneur. 

Gelet op de brief van de heer gouverneur van 24 december 2010, kenmerk II/1/10/591/03 

DBS: 10/3077 + 5095 waarbij een afschrift van het besluit betreffende de goedkeuring van de 

jaarrekening over het boekjaar 2008 en 2009 van het OCMW van Wielsbeke en de 

opmerkingen en aanbevelingen werden toegestuurd. 

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve - kennisname interne 

kredietaanpassing 2010. 

De kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve heeft voor 2010 een interne kredietaanpassing 

gedaan, welke geen gevolg heeft voor de gemeentelijke toelage. 

De gemeenteraad wordt dit voor kennisgeving meegedeeld. 

Waarvan kennisname. 
 

 


