GEMEENTERAAD VAN 27 OKTOBER 2016
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Jan Stevens, burgemeester;
Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen;
Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie,
Guido Callewaert, Carlos Verbrugghe, Sandra Devos, Geert Devrieze,
Kathleen Devliegere, Eddy Duyck, Jan De Potter, Caroline Lannoo,
Pavel Verstraete, Stefaan Lambrecht, Kimberly Velghe, gemeenteraadsleden;
Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris
Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen;
Youri Delporte, gemeenteraadslid

Afwezig:

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige zitting - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de
vorige gemeenteraadszitting.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.

IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016 - aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
Gelet op het schrijven van IMOG met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering
van 20 december 2016;
Gelet dat er een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde buitengewone
algemene vergadering dient aangesteld te worden:
- vertegenwoordiger: Devos Sandra
- plaatsvervanger: Verbrugghe Carlos;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.

IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016 - goedkeuren
agenda.
Gelet op het schrijven van IMOG met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering
van 20 december 2016, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda:
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2017
2. Begroting 2017
3. Statutenwijziging en kapitaalsverhoging
3. Varia
De gemeenteraad wordt voorgesteld de agenda goed te keuren en de aangestelde
vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. Intergemeentelijke recyclageparkwerking - uitbreiden beheersoverdracht IMOG.
Gelet op de oprichting van Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het
gewest Kortrijk (IMOG) op 9 september 1969;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing (Deerlijk) van 1 september 1967 tot toetreding tot
IMOG;
Gelet op de toetreding van Beveren-Leie in algemene vergadering mei 1973;
Gelet op de toetreding van Desselgem – Sint-Eloos-Vijve - Waregem op 10 mei 1983;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing (Ooigem) van 21 september 1967 tot toetreding tot
IMOG;
Gelet op de toetreding van Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve in de algemene vergadering 1977;
Overwegende dat de algemene vergadering van IMOG met zijn beslissing van 20 mei 2014 de
statuten wijzigde conform het decreet intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 3.7 van de goedgekeurde gecoördineerde statuten waarin bepaald wordt dat
de beheersoverdracht op vraag van de deelnemende gemeenten kan uitgebreid worden met
onder meer de inrichting, uitbreiding en uitbating van de recyclageparken die eigendom zijn
van de deelnemende gemeenten (7.1);
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 augustus 2015
besliste om in te stappen in de uitwerking van de regionale beleidsvisie omtrent
intergemeentelijke recyclageparken;
Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12
januari 2016 en 3 mei 2016 aangaande het bepalen van de principes voor de
intergemeentelijke containerparken;
Gelet op artikel 42, § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat stipuleert dat de
gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid beschikt ten aanzien van aangelegenheden
van gemeentelijk belang;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5.

Goedkeuren overeenkomst tussen de gemeenten Wielsbeke, Waregem, Deerlijk en
IMOG betreffende intergemeentelijke recyclageparkwerking.
Gelet op agendapunt 4. Intergemeentelijke recyclageparkwerking – uitbreiden
beheersoverdracht IMOG;
Gelet op het voorstel van overeenkomst tussen de gemeenten Wielsbeke, Waregem, Deerlijk
en IMOG betreffende intergemeentelijke recyclageparkwerking;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6.

Goedkeuring huishoudelijk reglement als bijlage bij de overeenkomst inzake
intergemeentelijk recyclageparkwerking.
Gelet op het huishoudelijk reglement IMOG, opgenomen in het algemeen en zonaal deel van
het gemeentelijk politiereglement en laatst gewijzigd in zitting van de gemeenteraad op 4 juni
2015;
Gelet op de agendapunten 4. Intergemeentelijke recyclageparkwerking – uitbreiden
beheersoverdracht IMOG en 5. Goedkeuren overeenkomst tussen de gemeente en IMOG
betreffende intergemeentelijke recyclagewerking;
Gelet dat het huishoudelijk reglement dient aangepast te worden;

Gelet op het voorstel van het huishoudelijk reglement DIFTAR-recyclageparken als bijlage
bij de overeenkomst inzake intergemeentelijke recyclageparkwerking;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7. Vaststellen retributiereglement DIFTAR-recyclagepark.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2005 betreffende het retributiereglement
op het containerpark;
Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 31 oktober 2007 en 29 oktober 2008
betreffende het aanpassen van het retributiereglement op het containerpark;
Gelet op de agendapunten 4. Intergemeentelijke recyclageparkwerking – uitbreiden
beheersoverdracht IMOG, 5. Goedkeuren overeenkomst tussen de gemeente en IMOG
betreffende intergemeentelijke recyclagewerking en 6. Goedkeuring huishoudelijk reglement
als bijlage bij de overeenkomst inzake intergemeentelijke recyclageparkwerking;
Gelet dat het retributiereglement dient aangepast te worden;
Gelet op het voorstel van het retributiereglement DIFTAR-recyclagepark;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

8.

Psilon - Buitengewone algemene vergadering van 13 december 2016: goedkeuren
agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
Gelet dat de gemeente wordt opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering van
PSILON (Intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen)
op 13 december 2016, met vermelding van de agenda:
1. Goedkeuring werkprogramma 2017
2. Goedkeuring begroting 2017;
Gelet dat voor hogergenoemde buitengewone algemene vergadering een vertegenwoordiger
en plaatsvervanger dienen aangeduid te worden:
- vertegenwoordiger: Daisy Haydon
- plaatsvervanger: Rachida Abid;
De gemeenteraad wordt voorgesteld de agenda en de voorgestelde vertegenwoordiger en
plaatsvervanger goed te keuren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

9. Goedkeuring toetreding samenwerkingsverband Stad-Land-schap 't West-Vlaamse Hart.
Gelet op de mail ontvangen op 3 oktober 2016 van Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart
betreffende de toetreding tot het samenwerkingsverband Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse
hart, met bijhorende documenten;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het laatst gewijzigd bij decreet van 25 april
2014;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, het laatst
gewijzigd bij decreet van 25 juli 2014,

Gelet op principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen in de zitting
van 22 maart 2016 om toe te treden tot het samenwerkingsverband Stad-Land-schap ’t WestVlaamse hart;
Gelet op het goedgekeurde Leader-project “Isabelle” of Investeren in SAmenwerking,
BELevingswaarde en LEefbarheid in Midden-West-Vlaanderen;
Gelet dat de jaarlijkse gemeentelijke financiële bijdrage voor het samenwerkingsverband
Stad-Land-schap neerkomt op 20 eurocent per inwoner. De bijdrage wordt jaarlijks
vastgesteld op basis van de inwonersaantallen per 1 januari van het voorgaande jaar (bv.
bijdrage 2017 op basis van inwonersaantal op 1 januari 2016) en wordt jaarlijks geïndexeerd
(de aanvangsindex is de gezondheidsindex van juni 2011 en bedraagt 116.43 punten). Voor
2017 bedraagt de financiële bijdrage € 2.049,53;
Gelet dat de personeelskost van de coördinator wordt gedragen door de provincie WestVlaanderen. Hierdoor kunnen de bijdragen van de gemeentebesturen volledig actiegericht
ingezet worden;
Gelet dat het Stad-Land-schap voortdurend op zoek gaat om deze structurele middelen aan te
vullen met middelen vanuit Europa, Vlaanderen, provincie of private partners;
Gelet dat men voorstelt toe te treden tot het samenwerkingsverband Stad-Land-schap ’t WestVlaamse hart voor de duur van 3 jaar. Behoudens een opzeg van de
samenwerkingsovereenkomst minstens zes maanden voor het beëindigen van deze drie jaar
wordt de overeenkomst onbepaalde duur stilzwijgend verlengd;
Gelet dat de samenwerkingsovereenkomst en het addendum van het Stad-Land-schap ’t
West-Vlaamse hart dient ondertekend te worden door de voorzitter van de gemeenteraad en
de gemeentesecretaris;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 oktober 2016
waarbij schepen Magda Deprez en Magali Penninck voorgesteld worden als politiek en
ambtelijk vertegenwoordiger voor de Initiatiefgroep en Magali Penninck als ambtelijk
vertegenwoordiger/aanspreekpunt voor de begeleidende werkgroep;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag van de stemming:
12 ja-stemmen
8 onthoudingen

