
 

GEMEENTERAAD DD. 27 OKTOBER 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, 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. 

Mevrouw Isabelle Decrans-Mervillie is verontschuldigd. 

Mevrouw Magda Deprez is afwezig tijdens punt 1. 

Dhr. Georges Lambrecht is afwezig tijdens punt 19 en 20. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De WDV-fractie merkt op dat er niet genotuleerd werd dat de WDV-fractie vroeg naar 
meer info ivm FIGGA. 
Antwoord: Deze info is voorafgaand toegelicht door schepen Rik Buyse. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

De gemeenteraad gaat akkoord om eerst punt 4 te behandelen. 
 

 

 

2. Reglement op de reservering van infrastructuur 

De gemeente Wielsbeke beschikt over heel wat infrastructuur die ter beschikking staat voor 

allerhande activiteiten : diverse sporten, allerlei socio-culturele activiteiten, organisaties door 

verenigingen, privéfeesten,….  

Tot op heden beschikt de gemeente Wielsbeke hiervoor niet over één uniform reglement maar 

zijn de toepasselijke reglementeringen verspreid over diverse beslissingen. 

Het is dan ook opportuun om alle reglementering i.v.m. de reservering van infrastructuur van 

de gemeente te bundelen in één globaal reglement waarin alle mogelijke reserveringen 

worden opgenomen. 

Van deze gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om de nodige moderniseringen, 

wijzigingen, verduidelijkingen, rechtzettingen, aanvullingen e.d. door te voeren die duidelijk 

werden in de loop van de tijd. 

Bovendien zijn de verschillende tarieven die in rekening gebracht worden voor het gebruik 

van deze gemeentelijke infrastructuur geenszins aangepast aan de reële kostprijs of de 

stijgingen van de levensduurte gedurende het laatste decennium. 

Het beheer van de gemeentelijke infrastructuur brengt immers grote financiële kosten teweeg, 

o.m. onderhoud, verwarming en verlichting, waterverbruik, verzekering, lonen,…. 

Er wordt dan ook voorgesteld om de tarieven voor deze gemeentelijke infrastructuur te 

verhogen, waarbij een diversificatie van verschillende categorieën van gebruikers wordt 

ingevoerd, o.m. rekening houdende met het feit dat :  

- inwoners reeds bijdragen tot de gemeentelijke infrastructuur via de 

gemeentefiscaliteit, terwijl niet-inwoners dit niet doen  

- de gemeente het verenigingsleven en de onderwijsinstellingen wenst te ondersteunen 

(rekening houdend met het reglement op de erkenning van de verenigingen)  



- een aantal verenigingen uit sociale overwegingen een extra ondersteuning kunnen 

genieten 

Het ontwerp van reglement op de reservering van de infrastructuur werd voorgelegd aan de 

verschillende adviesraden, dewelke dit ontwerp allen gunstig adviseerden met een aantal 

bemerkingen. 

Het College van burgemeester en schepenen evalueerde de gemaakte opmerkingen en waar 

nodig werd het ontwerp van reglement aangepast. 

Dit aldus tot stand gekomen ontwerp van reglement op de reservering van de infrastructuur, 

zoals ter inzage toegevoegd aan het dossier, wordt thans aan de gemeenteraad voorgelegd ter 

goedkeuring (1). 

Tevens wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het College van burgemeester en schepenen 

voor de toekomst te machtigen tot het vaststellen en wijzigen van retributies, evenals het 

bepalen van de voorwaarden (2).  Deze delegatie gebeurt overeenkomstig het decreet van 23 

januari 2009 tot wijziging van het gemeentedecreet, ingevolge hetwelk de gemeenteraad enkel 

nog zelf moet beslissen over het kader en de bijzonderste voorwaarden van de retributies.   

Het thans voorgelegd ontwerp van reglement vormt immers een uitgebreid kader waarbinnen 

deze delegatie vanuit redenen van administratieve vereenvoudiging kan gebeuren aan het 

College van burgemeester en schepenen.  Hierdoor kan op een vlottere manier worden 

ingespeeld op veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld bij wijziging van aanbod. 

Het College van burgemeester en schepenen wordt best ook gemachtigd om uitzonderingen 

op dit reglement, evenals vrijstelling of vermindering van retributie toe te kennen binnen 

bepaalde grenzen (3) :  

- na schriftelijk verzoek van de gebruiker 

- na advies van de dienst vrije tijd  

- met redenen omkleed 

Uiteraard wordt de inning en invordering van de vastgestelde tarieven onderworpen aan het 

reglement voor niet fiscale invorderingen zoals vastgesteld door de Gemeenteraad in haar 

zitting van 29 januari 2009 (4). 

Dit reglement start op 15 november 2010. 

Er wordt toelichting gegeven door dhr. Ivan Soetaert, coördinator Dienst Vrije Tijd. 
De WDV-fractie merkt op dat betreffende de podiumdelen, de nieuwe prijs x 10 is. 
Antwoord: de prijzen zijn cfr privé. Voor de verenigingen is dit gratis. 
De doelstelling van het bestuur is, dat privé personen naar privé bedrijven gaan en 
niet naar de gemeentelijke uitleendienst, die geschikt zijn voor de erkende 
verenigingen. 
De WDV-fractie vindt dat de aanpassingen van dit reglement telkens in de 
gemeenteraad dienen beslist te worden en gaat niet akkoord om het college van 
burgemeester en schepenen te machtigen voor het vaststellen en wijzigen van 
retributies en stemt om die reden tegen. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 8 neen-stemmen. 
 

 

 

 

 

 

3. Vaststellen van het reglement betreffende de ondersteuning van plaatselijke 

verenigingen via het ticketsysteem 

Bij de ingebruikname van de sporthal Leieland in 1985 werd door de VZW Hernieuwenburg 

het ticketsysteem ingevoerd. 

Het ticketsysteem bestaat erin dat bepaalde verenigingen dranktickets verkopen in de cafetaria 

van de sporthal.  

Dit gebruik vindt zijn oorsprong en verantwoording in het feit dat : 

- deze verenigingen door het organiseren van hun activiteiten zorgen voor economische 

activiteit in de cafetaria  

- andere verenigingen, zoals voetbal-, tennis- en baseballclubs rechtstreeks dranken 

kunnen verkopen aan de bezoekers 



Dit ticketsysteem mocht toegepast worden door : 

- de competitieclubs voor, tijdens en na de duur van hun wedstrijden 

- bepaalde verenigingen bij bijzondere organisaties (een tornooi, de occasiemarkt,…) 

In 2001 werd dit ticketsysteem grondig gewijzigd door de VZW Hernieuwenburg :  

- de competitieclubs mochten niet langer tickets verkopen tijdens hun wedstrijden maar 

er kwamen hiervoor compensaties  

o een aantal verenigingen werd vrijgesteld van de betaling van huur  

o een aantal verenigingen kreeg financiële compensaties : Ooivo en SC 

Wielsbeke waren op dat ogenblik de clubs die door de afschaffing van het 

ticketsysteem tijdens competitiewedstrijden het grootste financiële verlies 

leden.  Terwijl andere betrokken clubs een financieel voordeel deden door het 

omzetten van de winst uit de ticketverkoop in gratis ter beschikking stellen van 

infrastructuur, was dit voor Ooivo en SC Wielsbeke een actie met financieel 

verlies waarvoor zij gecompenseerd werden ; 

- alle erkende verenigingen mogen verder tickets verkopen op de daartoe goedgekeurde 

bijzondere organisaties (een tornooi, de occasiemarkt,…) 

- de erkende verenigingen mogen rechtstreeks beleverd worden door de aangestelde 

leverancier bij hun organisaties in de gemeentelijke centra 

N.a.v. de vereffening van de VZW Hernieuwenburg nam de gemeente Wielsbeke alle rechten 

en plichten van deze vzw over zodat ook de toepassing van het ticketsysteem diende te 

worden verder gezet. 

De gemeente wenst thans de voorwaarden vast te leggen waaraan een plaatselijke vereniging 

dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de toepassing van het ticketsysteem, zowel 

op administratief als op financieel vlak en stelde een ontwerp van reglement hiertoe op. 

Dit ontwerp van reglement werd overgemaakt aan de verschillende adviesraden met verzoek 

dit voor advies voor te leggen aan hun respectievelijke leden : zowel het Lokaal Overleg 

Kinderopvang als de sport-, cultuur- en jeugdraad verleenden hier een gunstig advies zonder 

bemerkingen. 

Het ontwerp van reglement (zoals ter inzage aan het dossier toegevoegd) wordt thans dan ook 

voorgelegd aan de gemeenteraad met het verzoek dit te willen goedkeuren. 

Dit reglement start op 1 november 2010. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

4. Woonplan gemeente Wielsbeke 2010 -2013 : goedkeuring 

De Vlaamse overheid wil de gemeenten stimuleren bij de uitbouw van een lokaal woonbeleid, 

gesteund op een goede planning en vertrekkend vanuit de principes in de Vlaamse Wooncode 

(VWC = decreet dat het Woonbeleid in Vlaanderen regelt). De Wooncode geeft aan de 

gemeenten de rol van coördinator van alle huisvestingsinitiatieven op hun grondgebied. Een 

goede afstemming tussen de verschillende actoren is immers noodzakelijk. 

Het woonbeleid in Wielsbeke is geen onbeschreven blad. In de voorgaande jaren is er zowel 

vanuit gemeente als OCMW initiatief genomen inzake huisvesting. Tevens hebben de sociale 

huisvestingsmaatschappijen Helpt Elkander en Mijn Huis een uitgebreid sociaal 

huurpatrimonium gerealiseerd, en heeft de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een actieve 

rol opgenomen voor de realisatie van diverse woonprojecten. 

Deze legislatuur is er een nieuwe stap gezet om het woonbeleid verder uit te bouwen. 

Gemeente en OCMW hebben in 2008 beslist om toe te treden tot het samenwerkingsverband 

Huisvestingsdienst Regio Izegem.  Hierdoor kreeg Wielsbeke meer armslag om een lokaal 

woonbeleid te voeren, dat beantwoordt aan de noden die zich stellen inzake huisvesting. Dit 

werd grondig voorbereid in de loop van 2008. Sinds 1 januari 2009 zijn een reeks nieuwe 

initiatieven gestart in Wielsbeke, o.m. de woonwinkel, meer acties in het kader van de 

kwaliteitsbewaking, vernieuwde opstart sociaal verhuurkantoor, lokaal woonoverleg, … enz.  



Om de acties en projecten van de verschillende actoren die actief zijn op de huisvestingsmarkt 

– in het bijzonder het gemeentebestuur, het OCMW, de Huisvestingsdienst Regio Izegem, de 

West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en de huisvestingsmaatschappijen Helpt Elkander, 

Mijn Huis en De Mandel – te kunnen kaderen in een globale visie op langere termijn is het 

samenstellen van een woonplan een geschikt instrument. Op die manier kunnen de 

inspanningen worden gedoseerd en kunnen de financiële middelen en het personeel efficiënt 

en doelgericht worden ingezet, 

Het woonplan geeft een opsomming van concrete doelstellingen die (zowel inhoudelijk als 

financieel) realistisch en haalbaar zijn. Het betekent tevens een engagement voor de 

verschillende actoren om binnen een bepaalde termijn een aantal afspraken en projecten te 

realiseren, inspelend op de concrete realiteit. 

Het plan wordt opgesteld voor de periode 2010 – 2013. Deze fasering loopt tot één jaar na de 

huidige legislatuur. Dit moet het nieuwe bestuur de nodige tijd geven om bij haar aantreden 

een evaluatie te maken van het gevoerde beleid, en op basis van de beschikbare informatie 

een nieuw plan op te stellen voor de volgende zes jaar. 

De geïntegreerde aanpak die in het woonplan vervat zit moet er toe leiden dat in de komende 

jaren tastbare resultaten behaald worden ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen in 

Wielsbeke. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit woonplan te willen goedkeuren. 

Er wordt toelichting gegeven door dhr. Benoit Sintobin, diensthoofd HRI. 
De WDV-fractie stelt zich de vraag hoe het komt dat de Woonbehoeftestudie + 67 zo 
weinig is. 
Antwoord: Er dient rekening gehouden te worden met de bestaande 580 
onbebouwde percelen. 
De WDV-fractie merkt op dat er bij de Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) 
veel leegstand is van woningen en vraagt of de periode korter geworden is. 
Antwoord: op het laatste woonoverleg waren alle actoren aanwezig, onder meer 
SHM Helpt Elkander (leegstand in de Marktstraat en Kapellestraat). 
Het bestuur heeft gevraagd om deze woningen zo snel mogelijk te verhuren. 
Volgens de SHM zijn er bijkomende normen, waardoor dit steeds uitgesteld werd. 
Het OCMW heeft in het laatste woonoverleg de vraag gesteld welke leegstaande 
woningen van de SHM tijdelijk kunnen doorverhuurd worden als doorgangswoning 
aan het OCMW. 
De WDV-fractie merkt op dat er ook problemen zijn met woningen die bewoond zijn, 
daar de herstellingen veel te lang duren, en vraagt wanneer de lijst op pagina 39 met 
overzicht van herstellingen zal uitgevoerd worden? 
Antwoord: Alle projecten dienen aangemeld te worden bij de VMSW en deze lijst is 
reeds aangemeld, mav de uitvoering zal gebeuren op korte of middellange termijn. 
De WDV-fractie stelt zich de vraag op welke termijn de onbebouwde percelen 
kunnen bebouwd worden. 
Antwoord: In een verkaveling is er geen probleem, kan onmiddellijk. 
In een woongebied moet er eerst een verkavelingsvergunning afgeleverd worden. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost - regio Roeselare - Tielt :  

1.  aanstelling WVI tot Lokale Entiteit voor het FRGE Fonds 

2.  goedkeuring samenwerkingsovereenkomst  

3.  aanstelling vertegenwoordigers gemeente 

Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) heeft tot doel goedkope leningen 

te verstrekken aan particulieren, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen.  



Dit gebeurt via lokale entiteiten, die zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met 

het OCMW.  De sociaal zwaksten vormen voor het Fonds een bijzondere doelgroep. 

De raad van bestuur van de WVI besliste op 16 juni 2010 om de rol als lokale entiteit voor het 

Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost op zich te nemen voor de regio Roeselare-

Tielt. 

D.m.v. een schrijven van 24 september 2010 stelde de WVI dit project voor aan de gemeente 

Wielsbeke en werd de kans geboden aan de gemeente en het OCMW van Wielsbeke om in te 

stappen in dit project.  Hiertoe werd een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst 

overgemaakt ter goedkeuring. 

Aangezien het Vlaamse Gewest met betrekking tot FRGE-leningen recent besliste om de 

borgstelling die gevraagd wordt aan de gemeente over te nemen, doch dat deze beslissing pas 

in voege kan treden na publicatie in het Belgisch Staatsblad (hetgeen op heden nog niet 

gebeurd is), wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de WVI voor te dragen als Lokale 

Entiteit en de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren onder de opschortende 

voorwaarde van inwerkingtreding van deze gewestwaarborg.  Aldus zou de gemeente 

Wielsbeke pas toetreden bij dit project wanneer de gewestwaarborg in voege is en dient zij 

geen engagement op zich te nemen inzake borgstelling. 

Bovendien wordt door de Lokale Entiteit een beleidsgroep opgericht die ondermeer de 

toewijzingscriteria en de voorwaarden van de procedure bepalen m.b.t. de behandeling van de 

kredietaanvragen. 

Aangezien zowel de gemeente als het OCMW gevraagd wordt om een kandidaat-lid en een 

plaatsvervangend kandidaat-lid aan te duiden om deel uit te maken van deze op te richten 

beleidsgroep, wordt tevens gevraagd om over te gaan tot aanduiding van deze 

(plaatsvervangende) vertegenwoordigers.  Per afzonderlijk schrijven wordt aan de 

verschillende fracties gevraagd om hun kandidaten hiervoor voor te dragen. 

Art. 1: Aanstelling WVI tot Lokale Entiteit voor het FRGE Fonds : Goedgekeurd met 
eenparigheid van stemmen.  

Art. 2: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst : Goedgekeurd met eenparigheid 
van stemmen.  

Art. 3: Aanstelling vertegenwoordiger gemeente: 
Debie Marc : 10 stemmen 
Eeckhout-Delodder Mia: 8 stemmen 
Aanstelling plaatsvervanger gemeente: 
De Vos Filiep : 10 stemmen 
Vermeulen-Debommarez Hilde: 8 stemmen 

Art. 4: Kennisname van de vertegenwoordigers van het OCMW: 
Vertegenwoordiger: Haydon Daisy 
Plaatsvervanger: Derudder Johan 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Huisvestingsdienst Regio Izegem, OCMW-vereniging volgens titel VIII, hoofdstuk I van 

het OCMW-decreet : wijziging statuten - goedkeuring 

De gemeenteraad van Wielsbeke verleende in haar zitting van 29 oktober 2008 haar 

goedkeuring aan :  

- de toetreding tot de Huisvestingsdienst Regio Izegem  

- de statuten van de Huisvestingsdienst Regio Izegem (coördinatie van de statuten 

opgemaakt naar aanleiding van de akte statutenwijziging, verleden op 26 april 2004). 

Thans wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een aantal wijzigingen in deze statuten te 

willen goedkeuren :  

Artikel 36 van deze HRI-statuten bepaalt dat “alle personeelsleden door de raad van bestuur 

worden aangeworven (…)”.  Door het feit dat de raad van bestuur vrij talrijk samengesteld is 



uit vertegenwoordigers van de vijf gemeenten en OCMW’s is het moeilijk om meer dan 5 

bijeenkomsten per jaar te plannen (er moet immers rekening gehouden worden met diverse 

vergaderingen zoals gemeenteraden, OCMW-raden, schepencolleges,…enz).  Voor de 

aanwerving van personeel moet soms op een relatief korte termijn een beslissing kunnen 

genomen worden.  Uit praktische overwegingen wordt dan ook voorgesteld om deze 

bevoegdheid aan het dagelijks bestuur te geven.  Het dagelijks bestuur kan flexibeler bijeen 

komen.  Het dagelijks bestuur telt 6 leden, nl. de voorzitter en één vertegenwoordiger van elke 

gemeente.  Om dit mogelijk te maken is een statutenwijziging noodzakelijk. 

Tevens wordt voorgesteld om het diensthoofd aan te stellen als secretaris van de vereniging 

(nu is dit de directeur van de Izegemse Bouwmaatschappij).  Op die manier is er ook een 

betere afstemming mogelijk met de nieuwe rechtspositieregeling.  Dit dient ook aangepast te 

worden in de statuten. 

Tot slot zou van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om enkele specifieke technische 

bepalingen te wijzigen. 

Volgende stukken werden ter inzage aan het dossier toegevoegd ;  

1. gecoördineerde statuten Huisvestingsdienst Regio Izegem na laatste aanpassing dd. 

26.04.2004 

2. voorstel wijziging statuten 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Goedkeuren algemeen politiereglement. 

Gelet op de noodzaak om een algemeen uniform politiereglement te hebben, zowel op het 

niveau van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, als op niveau van de politiezone 

MIDOW; 

Overwegende dat, onder impuls van de Procureur des Konings te Kortrijk, verantwoordelijk 

voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, een algemeen uniform arrondissementeel 

politiereglement werd uitgewerkt; 

Overwegende dat dit algemeen arrondissementeel politiereglement verder werd verfijnd ten 

behoeve van de bijzonderheden van de politiezone MIDOW, in samenwerking met de 5 

MIDOW-gemeenten; 

Overwegende dat, waar nodig, dit algemeen politiereglement nog aangevuld kan worden met 

bepalingen die specifiek zijn voor de gemeente; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te geven. 

De WDV-fractie is in principe akkoord en vraagt om meer controle op de openbare 
domeinen in de vakantieperiodes. 
Antwoord: de tekst van het APR is arrondissementeel en zonaal van toepassing. Het 
lokale gedeelte dient nog opgemaakt te worden. 
De Vlaams Belang-fractie stemt tegen omdat zij vindt dat het veiligheidsgevoel 
allesbehalve is binnen de MIDOW-zone. Zij verwijst naar een recente brand in de 
toiletten domein Hernieuwenburg, waar ook drugs aanwezig waren en naar het 
skatepark, dat door jongeren (allochtonen) werd opgeëist. 
Antwoord: best onmiddellijk de Lokale Politie MIDOW verwittigen. 
Goedgekeurd met 17 ja-stemmen en 1 neen-stem. 
 

 

 

 

 

 

 



8. Fietstunnel drietrapssluis Ooigem - samenwerkingsovereenkomst Provincie - Wielsbeke: 

goedkeuring. 

Eén van de doelstellingen van het gemeentebestuur van Wielsbeke betreft het creëren van een 

veilige gemeente, o.m. door de aanleg van fietspaden. 

Bovendien wensen de gemeente en de provincie West-Vlaanderen de drietrapssluis te Ooigem 

beter te ontsluiten en onmiddellijk ook de fietsrecreatie in deze omgeving te stimuleren. 

Om bovenvermelde reden diende de gemeente Wielsbeke, samen met de Provincie West-

Vlaanderen, het deelproject “fietstunnel drietrapssluis Ooigem” in bij het europees project 

Waterways for Growth, d.i. een door de Europese Unie gesubsidieerd project binnen het 

Interreg IV B Noordzeeprogramma, gedragen door verschillende partners uit 6 landen rondom 

de Noordzee.  Dit laatste project heeft tot doel rivieren en kanalen met een lage of sterk 

dalende economische waarde en de gebieden die op deze rivieren en kanalen aansluiten te 

ontwikkelen voor bewoning, kleinhandelszaken, recreatie en toerisme. 

Het ingediend deelproject omvat twee afzonderlijke fasen, nl. een onderzoek naar de 

(technische) haalbaarheid van een fietstunnel en het opmaken van een concreet technisch plan 

voor de effectieve realisatie ervan. 

De modaliteiten voor deze samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen en de 

gemeente Wielsbeke worden weergegeven in het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst 

dat door de provincie West-Vlaanderen werd opgemaakt. 

Dit ontwerp van samenwerkingsovereenkomst werd toegevoegd aan het dossier. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de 

provincie West-Vlaanderen en de gemeente Wielsbeke m.b.t. de technische studie voor de 

aanleg van een fietstunnel ter hoogte van de drietrapssluis te Ooigem goed te keuren. 

De WDV-fractie merkt op dat de ontwerpkosten € 25.000 bedragen en vraagt zich af 
wat de fietstunnel zal kosten. 
Antwoord: In dit bedrag zit ook het lastenboek. De studie zal uitwijzen wat de tunnel 
zal kosten. 
Deze fietstunnel zal bijdragen tot de veiligheid van de burgers – er is reeds een 
dodelijk ongeval gebeurd – en tot het stimuleren van fietsrecreatie en toerisme. 
De nv Waterwegen en Zeekanaal zal hierin een rol spelen. 
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 7 onthoudingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. Drankbediening Wielsbeekse Feesten zaterdag 4 september 2010. 

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen dd. 22 juli 2010, 

artikel 1, betreffende het toekennen van de drank- en eetstanden op zaterdag 4 september 

2010; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 29 september 2010, artikel 2, betreffende het 

vastleggen van de standgelden voor drank- en eetstanden op zaterdag 4 september 2010; 

Gelet op het feit dat TTC Hernieuwenburg, OOIVO, Basket Wielsbeke, Steeds In Form en 

Badminton Wielsbeke samen instonden voor de drankbediening tijdens de Wielsbeekse 

Feesten op zaterdag 4 september 2010; 

Gelet op het feit dat er in totaal 6.546 consumpties (jetons en bonnen) werden geteld; 

Gelet op het feit dat er een kasverschil van - € 33,40 (= € 6,68 per vereniging) werd 

vastgesteld; 

Gelet op het feit dat zowel de sportraad als de respectievelijke verenigingen akkoord zijn om 

de winst van de drankbediening evenredig te verdelen onder de sportverenigingen die 

meegewerkt hebben; 

Gelet op het advies van de Wielsbeekse Sportraad betreffende de drankbediening op zaterdag 

4 september 2010; 



Gelet op het feit dat er een krediet van € 6.000,00 beschikbaar is op het artikel 76301/332-02 

(toelage drankbediening via verenigingen Wielsbeekse Feesten) maar dat het bedrag per 

vereniging niet nominatief bepaald werd; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Jeugdbeleidsplan 2011-2013. 

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het 

gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals 

gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 14 februari 

2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het 

intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake het voeren van een 

gemeentelijk en intergemeentelijk jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd bij de besluiten 

van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004, 16 juni 2006 en 26 januari 2007;  

Gelet op de prioriteit brandveilige jeugdwerkinfrastructuur zoals geregeld in het besluit van 

de Vlaamse Regering van 23 april 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning 

van subsidies aan gemeentebesturen die een brandveiligheidsbeleid voeren als onderdeel van 

hun jeugdwerkbeleid;  

Gelet op de prioriteit jeugdcultuur zoals geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 

23 april 2010 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan 

gemeentebesturen die een beleid voeren ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur als 

onderdeel van hun jeugdbeleid;  

Gelet op het ontwerp van jeugdbeleidsplan 2011-2013; 

Gelet op het positieve advies van de gemeentelijke jeugdraad van 27 september 2010 met 

betrekking tot het ontwerp van jeugdbeleidsplan 2011-’13; 

Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 23 en 30 

september 2010 betreffende de principiële goedkeuring van het jeugdbeleidsplan 2011-2013; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Goedkeuren mobiliteitsconvenant N357- verlichting fietspaden tussen kmpt 17, 19 en 

kmpt 18, 64, koepelmodule 37017/4/A met module 4. 

Gelet op de goedkeuring d.d. 02 april 1996 door de Vlaamse regering van het ontwerp 

mobiliteitsconvenant en de goedkeuring door de Vlaamse regering van de aanpassing ervan 

d.d. 24 juli 1997;  

Gelet op de koepelmodule 37017/4/A behorende bij het moederconvenant 37017/0 d.d. 02 juli 

1997; 

Gelet op het schrijven d.d. 14 september 2010 van de Vlaamse overheid, wegen en verkeer 

West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge betreffende de verlichting langs de fietspaden langs 

de N357; 

Gelet op module nr. 4 betreffende de verlichting langs de fietspaden langs de N357; 



Overwegende dat de gemeente een projectnota moet opmaken die moet voorgelegd worden 

aan de auditcommissie; 

Gelet dat de projectnota werd voorgelegd aan de auditcommissie op 23 augustus 2010 en 

conform werd verklaard; 

Overwegende dat de kosten voor de verlichting geraamd worden op 102.623,44 euro; 

Gelet op het gemeendecreet; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

12. Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 

openbaar domein - verlenging vanaf 1 januari 2011 tot 31 december 2013. 

Het reglement in de titel omschreven werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 

november 2004 en verviel per 31 december 2006 (einde legislatuur). 

Het voorstel van Gaselwest was om voor het jaar 2007 het ongewijzigd reglement opnieuw 

goed te keuren. Dit moest omdat het reglement niet retro kan genomen worden. 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 oktober 2007 waarbij het reglement werd 

vastgesteld voor de periode vanaf 01 januari 2008 tot 31 december 2010. 

Het reglement wordt nu in de gemeenteraad voorgelegd voor verlenging voor de periode 

vanaf 01 januari 2011 tot 31 december 2013. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

13. Gaselwest - Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2010 - Goedkeuring 

van statutenwijzigingen en agenda. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de 

vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

14. Brandweerbeveiliging -  bijdrage in de kosten -  dienstjaar 2003 - gemeenterekening 

2002. 

Door middel van een brief van 20 september 2010 ontvangen op 27 september 2010 met als 

kenmerk F.D.O.H. nr. BW/90/Dj03-Rek02 laat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 

Zaken Civiele veiligheid onder de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen ons weten 

dat het gemeenteaandeel in de brandbeveiliging dienstjaar 2003 berekend werd en dat de 

bijdrage voor onze gemeente € 195.230,01 bedraagt. De betaling gebeurt door een ambtshalve 



afname van de rekening Dexia Bank, nadere specificaties van tijdstip van afhoudingen 

worden niet meegedeeld. 

Op het formulier T van 2009 staan op de volgende vastleggingsnummers de volgende 

kredieten beschikbaar: 3075/2003: € 124.000,00; 345/2008: € 27.000,00. 

Beide kredieten zijn samen echter onvoldoende . 

In de eerstvolgende budgetwijziging zal er een bijkomend krediet vastgelegd worden voor een 

bedrag van € 44.230,01. 

De gemeenteraad wordt hiervan in kennis gesteld. 

De WDV-fractie merkt op dat er in de recente folder van de WVI, in een overzicht van 
de prezones brandweer, Wielsbeke bij de prezone van Roeselare vermeld staat. 
Antwoord: Dit is een fout van de WVI, want Wielsbeke hoort bij de brandweerzone 
Zuid-West-Vlaanderen. 
Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

15. Kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve - Goedkeuren meerjarenplanwijziging 2010. 

Gelet op de goedkeuring door de kerkraad van de meerjarenplanwijziging 2010-2013 in 

zitting van 1 september 2010 met volgende toelagen : 

2011 € 68.837,00 

2012 € 69.337,00 

2013 € 69.837,00 

Gelet op het overleg op 28 september 2010 met het gemeentebestuur en de kerkfabriek Sint-

Bavo; 

Gelet dat het gewijzigde meerjarenplan 2010-2013 werd ontvangen op het gemeentebestuur 

op 22 september 2010 en een gewijzigde versie op 29 september 2010; 

Gelet op gunstig advies van het Bisdom Brugge van 30 september 2010; 

Gelet de beslissing van de kerkraad Sint-Bavo van 1 september 2010 waarbij de 

meerjarenplanwijziging 2010-2013 wordt goedgekeurd met de volgende toelagen: 

 Exploitatietoelage Investeringstoelage 

2011 € 68.837,00 € 161.650,00 

2012 € 69.337,00 €   27.450,00 

2013 € 69.837,00 €   18.100,00 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

 

16. Kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve - Kennisname budget 2011. 

Gelet op het besluit van 1 september 2010 van de kerkraad van de Kerkfabriek Sint-Bavo 

waarbij het budget 2011 werd vastgelegd; 

Gelet op het overleg tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek op 28 september 2010; 

Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 28 september 2010; 

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2011 binnen de grenzen valt 

van de meerjarenplanning voor de exploitatietoelage en de investeringstoelage; 

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 



 

17. Kerkfabriek Sint-Brixius Ooigem - Goedkeuren budgetwijziging 2010. 

De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem heeft voor het dienstjaar 

2010 een budgetwijziging opgemaakt en goedgekeurd in zitting van 23 september 2010, en 

ontvangen door het gemeentebestuur op 24 september 2010. 

Er is een gunstig advies van 30 september 2010 van het Bisdom Brugge. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

18. Kerkfabriek Sint-Brixius Ooigem - Goedkeuren meerjarenplanwijziging 2010. 

Gelet op de meerjarenplanwijziging 2010 vastgesteld door de kerkraad op 23 september 2010; 

Overwegende de indiening van de meerjarenplanwijziging 2010 op 24 september 2010, een 

gecorrigeerde versie op 29 september 2010 en een definitieve versie op 5 oktober 2010; 

Gelet op de beslissing van 23 september 2010 van de kerkraad Sint-Brixius Ooigem waarbij 

het goedgekeurd meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek werd gewijzigd met volgende 

toelagen: 

 Exploitatietoelage Investeringstoelage 

2011 € 61.400,00 € 0,00 

2012 € 61.360,00 € 0,00 

2013 € 61.375,00 € 0,00 

Gelet op het gunstig advies van 30 september 2010 van het Bisdom Brugge aan de wijziging 

van het meerjarenplan 2008-2013; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De WDV-fractie merkt op dat er geen investeringstoelage is bij de kerkfabriek Sint-
Brixius en dat er wel een investeringstoelage is bij de kerkfabriek Sint-Bavo. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 


