
 

GEMEENTERAAD DD. 27 MAART 2013 
 

Aanwezig : Carlos Verbrugghe (voorzitter raad), Voorzitter; 

Jan Stevens , Burgemeester; 

Rik Buyse , Magda Deprez , Marc Debie , Guido Callewaert , Schepenen; 

Filiep De Vos, OCMW-voorzitter/schepen; 

Georges Lambrecht , Hilde Debommarez-Vermeulen, Isabelle Decrans-Mervillie, 

Sandra Devos-Vanwonterghem, Geert Devrieze , Kathleen Devliegere-Dewever, Muylaert-

Abid Rachida, Daisy Haydon-Lippens, Eeckhout Tom, Duyck Eddy, De Potter Jan, 

Van Canneyt-Lannoo Caroline, Delporte Youri, Verstraete Pavèl, Lambrecht Stefaan, 

Gemeenteraadsleden; 

Bruno Debrabandere , Gemeentesecretaris; 

 

Dhr. Jan Stevens, burgemeester is verontschuldigd tot punt 13. 
Dhr. Marc Debie, schepen is verontschuldigd tot punt 10. 
Dhr. Filiep De Vos, OCMW-voorzitter/schepen is verontschuldigd. 
Mevr. Rachida Abid is verontschuldigd tot punt 15. 
Dhr. Eddy Duyck, gemeenteraadslid is afwezig. 
Mevr. Van Canneyt-Lannoo Caroline is verontschuldigd. 
 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met 9 ja-stemmen en 7 onthoudingen. 
 

 

 

2. MIVALTI vzw - samenstelling Raad van Bestuur. 

 

Conform de statutaire bepalingen van de vzw Mivalti wordt in het voorjaar 2013 overgegaan 

tot de volledige wedersamenstelling van de Algemene vergadering. 

Namens de gemeente Wielsbeke werd er een vertegenwoordiger, mevrouw Rachida Abid en 

plaatsvervanger, mevrouw Sandra Devos aangeduid in de gemeenteraadszitting van 30 januari 

2013 om onze gemeente te vertegenwoordigen. 

Daarnaast wordt overgegaan tot de samenstelling van de Raad van Bestuur, waarin 4 

mandaten voorzien zijn voor de ledengroep ‘openbare besturen’. 

Een lid van de Raad van Bestuur moet deelnemen aan 2 vergaderingen per jaar en dit naast 

één Algemene vergadering. 

Een schrijven van 13 maart 2013 werd verstuurd aan de politieke fracties om een kandidaat 

voor te dragen. 

De voorgedragen kandidaat vanuit de CD&V/N-VA-fractie: Geert Snoeck 
De voorgedragen kandidaat vanuit de U.-fractie: Youri Delporte. 
Uitslag van de stemming: 
Geert Snoeck: 9 stemmen 
Youri Delporte: 7 stemmen. 
 

 

 

3. Politieke vertegenwoordiging in de plenaire vergadering van InterRio. 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Wielsbeke van 28 september 2011 houdende 

de toetreding tot het samenwerkingsverband InterRio vanaf 1 januari 2012 ; 



Gelet op de overeenkomst tot oprichting van InterRio ; 

Overwegende dat deze overeenkomst voorziet dat elk lid één of twee vertegenwoordigers 

afvaardigt in de Plenaire Vergadering doch dat de leden gemeenten die zelf publieke 

rioolbeheerder zijn, in deze Plenaire Vergadering vertegenwoordigd worden door een vast te 

leggen maximum aantal gemeenten (de leden gemeenten bepalen onderling welke gemeenten 

hen zullen vertegenwoordigen in de Plenaire Vergadering) ; 

Gelet dat op heden nog geen beperkingen vastgesteld zijn op het aantal gemeenten in de 

Plenaire Vergadering :  

Overwegende dat de gemeente dus 2 vertegenwoordigers kan aanduiden voor de Plenaire 

Vergadering ;  

Overwegende dat wordt aangeraden om deze als volgt in te vullen :  

- Een personeelslid dat een staf- of verantwoordelijke functie vervult in de gemeente en 

betrokken is in de dagdagelijkse werking van het rioolbeleid van de gemeente  

- Een politiek mandataris en bij voorkeur lid van het College  

Overwegende dat eveneens een plaatsvervanger kan opgegeven worden waarbij gevraagd 

wordt dat deze aan dezelfde voorwaarden voldoet als de vertegenwoordigers;  

Volgende personen vanuit de ambtenarij aan te stellen om deel te nemen aan de Plenaire 

Vergadering van het samenwerkingsverband InterRio :  

- Vertegenwoordiger : Eveline Blockeel, diensthoofd technische dienst 

- Plaatsvervanger : Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris 

 

De gemeenteraad te vragen om eveneens een politiek mandataris als vertegenwoordiger en als 

plaatsvervanger aan te stellen voor de Plenaire Vergadering van het samenwerkingsverband 

InterRio. 

Volgende personen worden voorgedragen vanuit de CD&V/N-VA-fractie: 
Vertegenwoordiger: Marc Debie 
Plaatsvervanger: Rik Buyse 
Volgende personen worden voorgedragen vanuit de U.-fractie: 
Vertegenwoordiger: Georges Lambrecht 
Plaatsvervanger: Tom Eeckhout 
De stemming geeft de volgende uitslag: 
Voor vertegenwoordiger:  
Marc Debie: 9 stemmen 
Georges Lambrecht: 7 stemmen 
Voor plaatsvervanger:  
Rik Buyse: 9 stemmen 
Tom Eeckhout: 7 stemmen. 
 

 

 

4. Samenstelling beheerscomité I.V. Burensportdienst 

 

De heroprichting van de I.V. Burensportdienst werd beslist bij gemeenteraadsbeslissing van 

28/02/2013.  Artikel 7 van de overeenkomst I.V. Burensportdienst regelt de samenstelling van 

het beheerscomité.  Gelet op dit artikel is de schepen van sport afgevaardigde voor de 

Burensportdienst.  De plaatsvervangende afgevaardigde dient eveneens lid te zijn van het 

College van burgemeester en schepenen. 

Gelet op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen dd. 12 maart 2013 

waarbij schepen Guido Callewaert voorgesteld wordt als plaatsvervangende afgevaardigde 

voor de I.V. Burensportdienst, wordt aan de gemeenteraadsleden voorgesteld om Guido 

Callewaert aan te duiden als plaatsvervangende afgevaardigde. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met 9 ja-stemmen en 7 neen-stemmen. 
 

 

 



5. Vaststellen tijdelijke politieverordening betreffende de beperkingen op de ambulante 

activiteiten ter gelegenheid van de ORC Canal Rally op zaterdag 1 en zondag 2 juni 

2013. 

 

Op 6 januari 2013  heeft de vzw Rally Events met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, 

Tieltstraat 121 een officiële aanvraag ingediend tot het inrichten van een rally op de openbare 

weg, met name de ORC CANAL RALLY 2013 – 7° editie”. 

Deze 7° editie van de “ORC CANAL RALLY” gaat door tijdens het weekend van 1-2 juni 

2013. 

De verkenningsritten en keuringen vinden plaats op zaterdag 1 juni 2013. 

De 3 klassementsproeven vinden plaats op zondag 2 juni 2013. 

Ter gelegenheid van deze 7° editie van de “ORC CANAL RALLY” kan een grote 

volkstoeloop verwacht worden en bij dergelijke manifestaties kan de veiligheid van de 

voetgangers, 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 gebruik van alcoholische dranken binnen en naast het snelheidsparcours 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 piloten en toeschouwers te verzekeren door : 

1. een verbod tot ambulante handel 

2. een alcoholverbod. 

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 en van een tijdelijk 

alcoholverbod tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te willen verlenen aan deze tijdelijke 

politieverordening. 

Goedgekeurd met 16 ja-stemmen. 
 

 

 

6. Samenstelling beheersorgaan bibliotheek 

 

Het beheersorgaan van de bibliotheek is samengesteld uit afgevaardigden van de 

gemeenteraad én afgevaardigden van de gebruikers en strekkingen. 

 

a) De samenstelling vanuit de politieke strekkingen van de gemeenteraad is 5 leden: 

3 CD&V/N-VA fractie en 2 U fractie  

Voorgedragen kandidaten : 

CD&V/N-VA:  

- Kathleen Devliegere, Tulpenstraat 2, 8710 Wielsbeke 

- Guido Callewaert, Bavikhoofsestraat 71, 8710 Wielsbeke/Ooigem 

- Véronique Descamps, Heirweg 149, 8710 Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve 

- U.: 

-Georges Lambrecht, Kasteeldreef 4, 8710 Wielsbeke 

-Youri Delporte, Kap. Cmdt. Vinckestraat 19, 8710 Wielsbeke/Ooigem 

 

b) De samenstelling vanuit de cultuurraad: 

- Dominiek Wemel, Jasmijnenstraat 1, 8710 Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve 



- Katrien Vanparys, Rijksweg 454, 8710 Wielsbeke 

- Frederik Vinckier, Veen 6, 8710 Wielsbeke 

- Rosa Beke, De Maurissensstraat 23, 8710 Wielsbeke 

- Ellen Moerman, Muntestraat 3, 8710 Wielsbeke 

 

c) Deskundigen: 

Er kunnen drie stemgerechtigde deskundigen zetelen in het beheersorgaan. 

Een deskundige moet niet in de gemeente wonen maar moet een binding hebben met de 

bibliotheek. 

Volgende personen hebben zich kandidaat gesteld: 

- Annie Ornelis, Waterstraat 111, 8710 Wielsbeke 

- Kathleen Verhue, 13° Liniestraat 7, 8710 Wielsbeke 

- José Tack, Treurnietstraat 1, 8531 Bavikhove 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

 

Goedgekeurd met 16 ja-stemmen. 
 

 

 

7. Samenstelling Gemeenschapscentrum en aanstelling secretaris. 

 

De vertegenwoordigers van de Cultuurraad voor de Commissie Gemeenschapscentrum zijn: 

- Dominiek Wemel 

- José Lerouge 

- Frederik Vynckier 

- Luc Delodder 

- Jacob Hobbel 

- John Moerman 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met 16 ja-stemmen. 
Mevr. Griet Delanghe wordt aangeduid als secretaris van het 
Gemeenschapscentrum. 
 

 

 

8. Interlokale Vereniging Associatie Midwest - aanvullende overeenkomst project 

tewerkstelling van kansengroepen in een stadsregionale samenwerking : goedkeuring 

 

Sinds 2005 komen de burgemeesters van de gemeenten uit de regio Roeselare – Tielt bijeen in 

het Midwestoverleg. 

De voorbije jaren is de samenwerking in de regio tussen de gemeente van de regio sterk 

toegenomen.  Met een actieve werking van het Midwestoverleg, de gebiedsgerichte werking 

van de provincie, de toenemende regionale werking in de wvi en de initiatieven van RESOC 

werd een structurele ondersteuning uitgebouwd rond deze regionale samenwerking. 

De studie naar schaalveranderingen die in 2010 werd uitgevoerd, bevestigt dat er op veel 

beleidsdomeinen wordt samengewerkt in de regio.  Anderzijds toont deze studie ook aan dat 

de bestaande structuren en samenwerkingsverbanden niet altijd even transparant en efficiënt 

zijn. 

Tegelijkertijd neemt de nood aan gespecialiseerde expertise bij de gemeenten toe.  Lokale 

besturen (gemeenten, OCMW’s, ….) beschikken niet altijd over de mogelijkheid om deze 

expertise uit te bouwen.  Ook de samenwerkingsverbanden vragen om professionele 

ondersteuning. 

Teneinde tegemoet te komen aan de nood aan een schelpstructuur die de lokale besturen uit de 

regio Midden-West-Vlaanderen zou toelaten om personeelsleden of expertise te delen voor 

uitdagingen en verantwoordelijkheden die gelijkaardig zijn in de verschillende besturen of die 



de samenwerking tussen lokale overheden kan faciliteren, werd eind 2011 – begin 2012 de 

Interlokale Vereniging Associatie Midwest opgericht. 

De gemeenteraad van Wielsbeke besliste in haar zitting van 22 december 2011 om samen met 

het OCMW van Wielsbeke toe te treden tot deze ILV Associatie Midwest. 

Aan deze interlokale vereniging wordt een afsprakenkader gekoppeld om de wederzijdse 

rechten en plichten van de toetredende partners vast te leggen. 

Voor elk te delen personeelslid of expertise wordt een aanvullende overeenkomst opgemaakt 

bij de algemene overeenkomst van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest. 

In het kader van het ESF-project “meer tewerkstelling van kansengroepen door stadsregionale 

samenwerking” is het de bedoeling om samen met de 17 lokale besturen uit de regio Midden-

West-Vlaanderen een gedragen beleidsvisie rond werkgelegenheid uit te werken. 

Om dit project op te volgen wordt de stafmedewerker van de lokale werkwinkel Roeselare, 

Joke Desimpelare, part-time ter beschikking gesteld van de ILV Associatie Midwest.  De 

personeelskost wordt gefinancierd met ESF middelen en middelen uit het Vlaams 

cofinancieringsfonds.  Voor de deelnemende partners van de ILV Associatie Midwest zijn er 

geen bijkomende werkingskosten. 

Het ontwerp van aanvullende overeenkomst “project tewerkstelling van kansengroepen in een 

stadsregionale samenwerking” wordt thans ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

De U.-fractie merkt op dat er een personeelslid van de werkwinkel van Roeselare 
aan dit project werkt en niet de werkwinkel van Waregem, Wielsbeke hoort trouwens 
bij de werkwinkel Waregem. 
Antwoord: Dit is een project voor binnen de associatie Midwest en omhelst de 
arrondissementen Roeselare-Tielt. 
Goedgekeurd met 16 ja-stemmen. 
 

 

 

 

Dhr. Jan De Potter, gemeenteraadslid, verlaat de zitting. 
 

9. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke: kennisname interne kredietaanpassing 2012. 

 

De kerkfabriek Sint-Laurentius heeft voor 2012 een interne kredietaanpassing gedaan. 

De gemeenteraad wordt hiervan in kennis gesteld. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

10. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke - Rekening 2012. 

 

Gelet op de jaarrekening 2012 van het bestuur van de eredienst, vastgesteld door de kerkraad 

van “Sint-Laurentius” Wielsbeke op 28 januari 2013, ontvangst op het gemeentebestuur van 

het dossier op 19 februari 2013; 

Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2012, 

waaruit blijkt dat het dienstjaar 2012 wordt afgesloten met een batig saldo van € 39.420,37 in 

exploitatie; 

Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2012, 

waaruit blijkt dat het dienstjaar 2012 wordt afgesloten met een saldo van € 0,00 in 

investeringen; 

Gelet op het feit dat het saldo per 31 december 2012 in overeenstemming is met de stand van 

de financiële rekeningen per 31 december 2012; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan gunstig advies te verlenen. 

Goedgekeurd met 16 ja-stemmen. 
 

 

 



Dhr. Jan De Potter, gemeenteraadslid, vervoegt terug de zitting. 
 

11. Samenwerkingsovereenkomst Economische Kaart 

 

De overeenkomst van het project “Economische Kaart” werd afgesloten met de provincie 

West-Vlaanderen op 20 maart 2009.   

In de loop van 2011 werd het project opgestart, met als bedoeling via een ruimtelijke 

bedrijvendatabank de lokale dienstverlening naar bedrijven en bevolking toe te verbeteren.  

Met deze website is het mogelijk dat burgers, bedrijven en de gemeente Wielsbeke de 

gegevens van lokale ondernemers kunnen opzoeken. 

Vanaf 1 januari 2012 wordt het project beheerd door de POM West-Vlaanderen ipv het 

provinciebestuur. 

Er werd dan ook door de POM een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ter onderschrijving 

door het gemeentebestuur, opgestuurd. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst Economische Kaart 

goed te keuren. 

De U.-fractie juicht dit initiatief toe, maar stelt voor om dit nog meer te promoten. 
Antwoord: Dit zal in de volgende infokrant meegenomen worden. 
Goedgekeurd met 17 ja-stemmen. 
 

 

 

12. Perceel gelegen te Wielsbeke, op de hoek van de Fabiolalaan en de Oostrozebeeksestraat 

: beslissing tot verkoop en goedkeuring ontwerpakte. 

 

Op 25 oktober 2006 besliste de Gemeenteraad principieel om over te gaan tot de verkoop van 

een grondoverschot nabij de Fabiolalaan te Ooigem, kadastraal gelegen 2
de

 afdeling, sectie A, 

nr. 291d, deel, groot 687 m².  In deze beslissing werd dit grondoverschot tevens ingedeeld bij 

het privaat domein van de gemeente.  Uiteindelijk werd echter geen overeenkomst bereikt met 

de toenmalige kandidaat-kopers. 

Ingevolge het RUP LEIELAND wordt dit grondoverschot thans bestemd tot woonzone. 

Aangezien dit perceel van geen enkel nut is voor de gemeente besliste het College van 

burgemeester en schepenen in haar zitting van 26 maart 2012 dan ook om een nieuw 

schattingsverslag op te vragen bij het Aankoopcomité te Kortrijk. 

In haar zitting van 26 februari 2013 nam het College van burgemeester en schepenen kennis 

van het schattingsverslag van 14 februari 2013 opgemaakt door dhr. Xavier Marescaux, 

commissaris bij het Aankoopcomité te Kortrijk, waarbij de verkoopprijs geraamd werd. 

Het College besliste dan ook om een verkoopdossier voor bovenvermelde gemeentelijke 

eigendom op te maken en opdracht te geven aan het Aankoopcomité te Kortrijk om een 

ontwerp van akte op te maken om over te gaan tot de verkoop met biedingen. 

Conform artikel 43, §2, 12° van het gemeentedecreet behoort het tot de bevoegdheid van de 

gemeenteraad om in te stemmen met de verkoop en met de voorwaarden van een verkoop. 

De gemeenteraad wordt dan ook verzocht om t.a.v. de gemeentelijke eigendom gelegen te 

Ooigem, hoek Fabiolalaan en de Oostrozebeeksestraat: 

1° in te stemmen met de verkoop met biedingen door het Aankoopcomité te Kortrijk 

2° in te stemmen met de minimale instelprijs bepaald door het Aankoopcomité te Kortrijk 

3° het ontwerp van verkoopakte, opgemaakt door het Aankoopcomité te Kortrijk goed te 

keuren.  Dit ontwerp is toegevoegd aan het dossier dat ter inzage ligt op het gemeentehuis. 

Goedgekeurd met 17 ja-stemmen. 
 

 

 

13. Riolerings- en wegeniswerken rotonde N382 : goedkeuring akte voor de verkoop van 

onroerend goed aan het Vlaams Gewest. 

 



De Gemeenteraad van Wielsbeke keurde in haar zitting van 7 juli 2010 het onteigeningsplan 

en de bijhorende onteigeningstabel voor de riolerings- en wegeniswerken in de Breestraat, 

Ridder de Ghellinckstraat en aan de rotonde N382 met de Ridder de Ghellinckstraat goed. 

In uitvoering van deze beslissing werden de benodigde percelen grond verworven door de 

gemeente Wielsbeke voor opname in het openbaar domein als wegenis. 

De werken aan de rotonde N382 met de Ridder de Ghellinckstraat gebeurden echter in 

opdracht en voor rekening van het Vlaams Gewest.  Teneinde de voortgang van deze werken 

niet te vertragen stond de gemeente Wielsbeke, in samenspraak met het Vlaams Gewest, in 

eerste instantie ook  in voor de verwerving van de aldaar benodigde percelen.  Thans dienen 

deze percelen echter verder te worden overgedragen aan het Vlaams Gewest. 

De Heer Ides Andries, commissaris van het Aankoopcomité te Kortrijk is inmiddels 

overgegaan tot het opmaken van een ontwerp van akte tussen de gemeente Wielsbeke en het 

Vlaams Gewest voor de overdracht van :  

- 1a 15ca grond, gelegen nabij de Ridder de Ghellinckstraat, gekadastreerd of 

gekadastreerd geweest als wegenis, sectie B zonder nummer (voorheen deel van 

nummer 320 B) 

- 2a 52ca grond, gelegen nabij de Ridder de Ghellinckstraat, gekadastreerd of 

gekadastreerd geweest als wegenis, sectie B zonder nummer (voorheen deel van 

nummer 321 D) 

- 4a 12ca grond, gelegen nabij Ridder de Ghellincstraat, gekadastreerd of gekadastreerd 

geweest als wegenis, sectie B zonder nummer (voorheen deel van nummer 325 E) 

- 31ca grond, gelegen nabij Ridder de Ghellinckstraat, gekadastreerd of gekadastreerd 

geweest als wegenis, sectie A, zonder nummer (voorheen deel van nummer 10 P). 

Zijnde de innemingen nummers 3, 4, 5 en 6 van het plan opgemaakt door de Vlaamse 

Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer te Brugge op 15 oktober 2012 met nummer 

1M3D8J G 107765 00, voor de prijs van 11.460,00 EUR. 

Deze ontwerp van akte wordt thans ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Goedgekeurd met 18 ja-stemmen. 
 

 

 

14. Tarief Dag van het Park 2013 

 

 

In het college van burgemeester en schepenen dd. 19 november 2012 werd beslist om de dag 

van het Park op 2 juni 2013 te laten doorgaan.  

Er werd beslist om een lokaal/duurzaam/fairtrade ontbijt te organiseren. 

De milieu- en jeugddienst stellen voor om volgende tarieven te hanteren: 

- € 6 voor volwassenen; 

- € 3 voor kinderen van 3-12 jaar; 

- Gratis voor kinderen < 3jaar. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld deze tarieven goed te keuren. 

Goedgekeurd met 18 ja-stemmen. 
 

 

 

15. Aanpassing tarief identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten, reispassen en vastleggen 

tarief elektronische rijbewijzen vanaf 01 april 2013. 

 

De Gemeenteraad stelde in haar zitting van 20 december 2012 de gemeentelijke 

contantbelasting op afgifte administratieve stukken – aanslagjaar 2013 vast doch thans 

dringend een aantal wijzigingen aan deze reglementering zich op :  

 

1. Identiteitsdocumenten  

 



Via een omzendbrief van 21 december 2012 betreffende een nieuwe prijs van de 

identiteitsdocumenten die uitgereikt worden aan Belgen en Vreemdelingen – 

Inwerkingtreding 1 april 2012 deelt de FOD Binnenlandse Zaken mee dat de prijs voor de 

Belgische identiteitskaarten evenals voor de vreemdelingenkaarten vanaf 1 april 2013 

verhoogd wordt met € 3,00.  Deze prijsverhoging wordt als volgt gemotiveerd :  

“In de huidige context van strikte budgettaire maatregelen die genomen werden voor 

alle federale departementen is een meer strikte toepassing van voormeld artikel 6, §8 

noodzakelijk.  Hieruit volgt dat niet enkel de rechtstreekse kosten van de aanmaak in 

rekening gebracht worden, maar eveneens sommige weerkerende onrechtstreekse 

kosten (zoals de loonkosten personeel eID en de afgeschreven investeringen van de 

laatste vijf jaar).” 

Door deze tariefverhoging wordt de huidige vergoeding voor de gemeente volledig teniet 

gedaan zodat het op heden opportuun is om de gemeentelijke tarieven voor de afgifte van 

Belgische identiteitskaarten evenals voor vreemdelingenkaarten opnieuw vast te stellen. 

 

 

2. Nieuw model rijbewijzen 

 

Reeds in een omzendbrief van 20 oktober 2010 betreffende het nieuw rijbewijsmodel 

(bankkaartmodel) – toekomstige procedure kondigde de FOD Mobiliteit en Vervoer de 

verplichte uitreiking van een nieuw rijbewijsmodel in 2013 aan.  De opstart voor de uitreiking 

van de nieuwe rijbewijzen voor de provincie West-Vlaanderen wordt gesitueerd tussen 5 en 

12 april 2013. 

Aangezien de retributie voor de nieuwe rijbewijzen € 20,00 zal bedragen en 100,00 € bij de 

toepassing van een spoedprocedure is het thans opportuun om de gemeentelijke tarieven voor 

de afgifte van een nieuw rijbewijs eveneens vast te stellen  

 

 

3. Overige documenten van de dienst Burgerzaken   

 

Per 1 januari 2006 werd het tarief van de consulaire rechten voor paspoorten en reispassen 

vastgesteld en werd het paspoort van 64 bladzijden in gebruik genomen.  Teneinde een 

volledig overzicht te hebben van alle tarieven die aangerekend worden voor de afgifte van 

allerhande documenten via de dienst burgerzaken, wordt voorgesteld om thans ook alle 

overige tarieven opnieuw vast te stellen. 

 

 

4. Voorgestelde tarieven vanaf 1 april 2013  

 

1. Identiteitsbewijzen eID, normale procedure 

€ 20,00 

2. Kids-ID, normale procedure 

€ 6,00 

3. Elektronische vreemdelingenkaarten, normale procedure  

€ 20,00 

4. Identiteitsbewijzen eID, spoedprocedure  

a. Optie 1 (binnen 2 dagen, transport uitsluitend door Group 4) 

€ 200,00 

b. Optie 2 (binnen 3 dagen, transport uitsluitend door Group 4) 

€ 130,00 

c. Optie 3 (transport gedeeltelijk door gemeente) 

€ 100,00 

d. Optie 4 (transport uitsluitend door de gemeente) 

€ 100,00 

5. Elektronische vreemdelingenkaarten, spoedprocedure  

a. Optie 1 (binnen 2 dagen, transport uitsluitend door Group 4) 



€ 200,00 

b. Optie 2 (binnen 3 dagen, transport uitsluitend door Group 4) 

€ 130,00 

c. Optie 3 (transport gedeeltelijk door gemeente) 

€ 100,00 

d. Optie 4 (transport uitsluitend door de gemeente) 

€ 100,00 

6. Kids-ID, spoedprocedure  

a. Optie 1 (binnen 2 dagen, transport uitsluitend door Group 4) 

€ 175.00 

b. Optie 2 (binnen 3 dagen, transport uitsluitend door Group 4) 

€ 110,00 

c. Optie 3 (transport gedeeltelijk door gemeente) 

€ 85,00 

d. Optie 4 (transport uitsluitend door de gemeente) 

€ 85,00 

7. Nieuw model rijbewijzen, normale procedure en afleveren duplicaat 

€ 25,00 

8. Nieuw model rijbewijzen, spoedprocedure en afleveren duplicaat in spoed 

€ 125,00 

9. Voorlopig rijbewijs 

€ 10,00 

10. Voorlopig rijbewijs, duplicaat 

€ 10,00 

11. Internationaal rijbewijs  

€ 20,00 

12. Reispas volwassenen, normale procedure  

€ 80,00 

13. Reispas volwassenen, spoedprocedure  

€ 250,00 

14. Reispas minderjarigen, normale procedure  

€ 45,00 

15. Reispas minderjarigen, spoedprocedure  

€ 215,00 

16. Paspoorten, 64 bladzijden (dubbel), normale procedure  

€ 260,00 

 

Er wordt dan ook aan de gemeenteraad gevraagd om deze nieuwe tarieven te willen 

goedkeuren, zodat deze kunnen ingevoegd worden het reglement houdende het vaststellen van 

de gemeentelijke contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken – aanslagjaar 

2013.  

Er wordt tevens voorgesteld om artikel 7 van bovengenoemde beslissing aan te passen aan de 

(kleine) opmerking die door de toezichthoudende overheid geformuleerd werd in het kader 

van het decreet van 17 februari 2012 tot wijziging van het invorderingsdecreet van 30 mei 

2008 :  

Het bezwaar moet door de belastingschuldige schriftelijk worden ingediend bij het college 

van burgemeester en schepenen, Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke, ondertekend en 

gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie 

maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet 

of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.” 

Tot slot werden bovenstaande wijzigingen ingepast in het reglement zodat alle tarieven op één 

plaats kunnen teruggevonden worden.  Er wordt gevraagd ook deze actuele versie goed te 

keuren. 

 
 
 



De U.-fractie leest volgende brief voor: 

 
"CD&V/N-NA-bestuur Wielsbeke verhoogt alle belastingen op administratieve stukken, 

burger is dupe! 

U. is niet te spreken over de belastingsverhoging die de huidige meerderheid doorvoert op het 

vlak van administratieve stukken (Gemeenteraad 27.03.2013).  Na de verhoging van de 

opcentiemen en de personenbelasting in december 2012 voert de meerderheid dus een nieuwe 

algemene belastingverhoging door.  De burger zal veel meer moeten betalen voor de 

aanvraag van een eID, een rijbewijs en paspoort.  Hiermee hanteert de gemeente Wielsbeke 

de hoogste tarieven van de provincie West-Vlaanderen. 

Voorbeeld 1 : Voor de elektronische identiteitskaart wordt vanaf 01.04.2013  20 euro 

aangerekend aan de burger (+ 5 euro).  De meeste gemeenten rekenen gewoon de verhoging 

van productiekost door FOD Binnenlandse zaken (+ 3 euro) door aan de burger en komen uit 

rond 17 à 18 euro (slechts 3 gemeenten rekenen 20 euro!). 

Het kon ook een optie geweest zijn om deze kostprijsverhoging niet door te rekenen en zo de 

burger te sparen (zoals enkele andere gemeenten gedaan hebben).  Het gaat immers om 

wettelijke documenten, die burger moet hebben, willen of niet. 

Voorbeeld 2: Voor het nieuwe rijbewijs bankkaartmodel zal de burger 25 euro moeten 

betalen (20 euro productiekost + 5 euro gemeentebelasting).  Andere gemeenten hanteren een 

gemeentelijke belasting rond de 2 à 3 euro en komen uit rond 22 euro. 

Voorbeeld 3:  Een inwoner die zijn portefeuille verliest of bestolen wordt, zal maar liefst 45 

Euro moeten betalen, gewoon om een nieuwe eID (20 euro) en rijbewijs (25 euro) aan te 

vragen (vroeger: 31 euro). 

Onder het mom van de invoering van de nieuwe rijbewijzen bankkaartmodel worden de 

belastingen op ALLE rijbewijsproducten verhoogd (inclusief de oude papieren versies zoals 

voorlopige rijbewijzen, internationale rijbewijzen). 

Voorbeeld 4: Vanaf 08.04.2013 worden nieuwe rijbewijzen bankkaartmodel ingevoerd. 

Aan de voorlopige rijbewijzen (en duplicaten) en internationale rijbewijzen wijzigt er niks, de 

documenten blijven bestaan in papieren versie, toch voert de meerderheid een 

belastingsverhoging door die varieert van 1 tot 4 euro per soort rijbewijs!  Jongeren die leren 

rijden met de auto, worden gestraft. 

Ook de belasting op reispassen gaat omhoog (tussen 4 en 20 euro en varieert tussen 80 en 

260 euro), zonder enige reden! 

Voorbeeld 5:  Personen die bv. omwille van hun werk veel moeten reizen en dus een paspoort 

nodig hebben met 64 blz. (ipv een normale 32 pg) worden extra belast (260 euro – 

kostprijsverhoging met 20 euro).  Opnieuw worden de exportgerichte bedrijven in de 

gemeente geviseerd. 

Voor het volledige overzicht zie tabel in bijlage. 

U. ziet hierin het bewijs dat de financiële toestand van de gemeente uitermate slecht is en dat 

de meerderheid op alle manieren probeert om de financiële put te vullen.  Alle inwoners en 

bedrijven zijn nogmaals de dupe!" 

 
 
 
Antwoord: De U.-fractie trekt alles op de fles. Ik denk dat de U-fractie zich beter richt 
naar minister Milquet, want het is zij die de tarieven verhoogt. In het begin van de eID 
(elektronische identiteitskaart) (legislatuur WDV) werd er extra € 5 aangerekend als 
kost voor de gemeente. Vorige legislatuur (CD&V/N-VA heeft FOD Binnenlandse 
Zaken ook al eens de tarieven verhoogd en bleef de totale prijs hetzelfde, waardoor 
de gemeente slechts € 3 extra vroeg. Nu stellen we voor om terug extra € 5 te 
vragen. 



Voor de kids-eID wordt enkel de kostprijs aangerekend en alle andere tarieven 
worden afgerond. Dit zijn kostprijsmatige aanpassingen. 
De U.-fractie haalt enkele voorbeelden aan van verhogingen: 
Kids-ID: productkost: 170 euro; nieuw 173; verhoging naar 175 (+ € 5) ; spoed: 106; 
nieuw 109; prijs burger 110 euro (+ € 4) ; als dat niet veel is. 
 
Mevr. Rachida Abid vervoegt de gemeenteraad. 
 
Antwoord: Voor de spoedprocedure zijn de tarieven inderdaad verhoogd en op vraag 
van onze eigen administratie zijn de bedragen afgerond naar 5 euro en 10 euro. 
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 7 neen-stemmen. 
 

 

 

 

16. Aankoopcentrale Vlaamse Gemeenschap: telecommunicatiediensten 

 

De gemeente wenst een beroep op de aankoopcentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor 

afname van telecommunicatiediensten aangeboden via 2 percelen, met name perceel 1: 

Dienstverlening voor vaste spraaktelefonie en marketingnummers, én perceel 2: 

Dienstverlening mobiele spraaktelefonie en mobiele datacommunicatie. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met 19 ja-stemmen. 
 

 

 

17. Provinciale mountainbikeroute Wielsbeke-Dentergem 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2011 betreffende de aanleg van een 

Provinciale mountainbikeroute Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve;  

Gelet op het feit dat het tracé van de mountainbikeroute goedgekeurd werd door de 

Provinciale mountainbikecommissie; 

Gelet op de vraag van de Provincie West-Vlaanderen om de overeenkomst tussen de 

Provincie en de gemeente Wielsbeke goed te keuren; 

Gelet op de vraag van de Provincie West-Vlaanderen om het aanvraagformulier voor 

goedkeuring van een permanente mountainbikeroute vóór 1 april 2013 ingevuld en 

ondertekend terug te bezorgen; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met 19 ja-stemmen. 
 

 

 

 


