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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.

U. fractie onthoudt zich omdat de U. fractie vindt dat de gemaakte opmerkingen en
vragen te vaag en te oppervlakkig weergegeven worden.
Uitslag van de stemming:
10 ja-stemmen
8 onthoudingen

2.

Instemming oprichting autonoom gemeentebedrijf (AGB) Wielsbeke en vaststelling
statuten
Gelet op de grote investeringsprojecten in de vrijetijdssector die de gemeente Wielsbeke heeft
vooropgesteld, zoals o.a. de bouw van een nieuw zwembad en de bouw van een nieuwe
sporthal met cafetaria;
Gelet op art. 232 tot en met 244 van het gemeentedecreet waarin een gemeente de
mogelijkheid wordt geboden een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid op te
richten;
Gelet meer bepaald op art. 232, 1ste lid van het gemeentedecreet dat luidt: “Een autonoom
gemeentebedrijf wordt opgericht bij gemeenteraadsbeslissing op grond van een door het
college van burgemeester en schepenen opgemaakt verslag”;
Overwegende het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 augustus
2017 tot oprichting van een autonoom gemeentebedrijf, meer bepaalde om volgende redenen:
 Zoals hoger reeds aangegeven, dat de gemeente Wielsbeke in de nabije, maar ook iets
verdere toekomst aanzienlijke investeringen heeft gepland om de culturele en
sportieve infrastructuur verder uit te bouwen. Dat om een efficiënte exploitatie en een
efficiënt beheer van deze infrastructuur mogelijk te maken en de investeringen
optimaal te laten renderen, zowel de financiële structuur en de exploitatiewijze
geoptimaliseerd dient te worden.
 Het college van burgemeester en schepenen er van overtuigd is dat de oprichting van
een autonoom gemeentebedrijf het meest geschikte middel is om de culturele en

sportinfrastructuur te exploiteren en te beheren. Dit blijkt meer bepaald uit het verslag
van 29 augustus 2017 opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen,
waarin de voor- en nadelen van de beheersvorm ‘autonoom gemeentebedrijf’ voor
exploitatie van infrastructuren bestemd voor vrijetijdsactiviteiten en organisatie van
intramurale en extramurale vrijetijdsactiviteiten worden afgewogen.
Overwegende dat de precieze doelstellingen en activiteiten van het autonoom gemeentebedrijf
en de middelen die de gemeente daarvoor ter beschikking stelt, zullen worden vastgelegd in
een beheersovereenkomst die wordt gesloten tussen de gemeente en het autonoom
gemeentebedrijf na de oprichting ervan;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 september 2017;
Gelet dat de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Wielsbeke dienen vastgesteld
worden;
De gemeenteraad wordt gevraagd instemming te verlenen aan de oprichting van een
autonoom gemeentebedrijf en de statuten vast te stellen.

U. fractie onthoudt zich omdat er voor hen teveel onduidelijkheden zijn en dat er geen
uitgewerkt financieel plan is.
U. fractie stelt de volgende vragen:
1) renovatiewerken dak kerk ook via AGB? Antwoord: zal vermoedelijk via
percentage uitgewerkt worden.
2) ruling? Antwoord: is aan te raden
3) bibliotheek is een slecht voorbeeld om in een AGB te steken: Antwoord: er bestaan
reeds meerdere AGB's met bibliotheek.
Schepen Rik Buyse licht kort de geschiedenis van het AGB en ook van de
gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2005, waarbij er geen meerderheid was om
AGB op te richten. Deze AGB is veel transparanter en democratischer dan het voorstel
van 2005.
U. fractie stelt nog volgende vragen:
1) bestaat er de mogelijkheid om een extern afgevaardigd bestuurder: Antwoord: ja,
bestuurders hoeven geen lid van de raad van bestuur te zijn.
2) kan AGB personeel aanwerven? Antwoord: er zijn enkel nadelen (o.m. 6% BTW op
personeelskost)
3) kiest men meestal voor geen vaste activa en wel erfpacht: Antwoord: meestal zo, zo
licht mogelijke structuur
Schepen Rik Buyse benadrukt dat het AGB geen personeel zal aanwerven.
Uitslag van de stemming:
11 ja-stemmen
8 onthoudingen

3. Goedkeuring reglement inzake het toekennen van een ereburgerschap
Gelet dat bepaalde natuurlijke personen, geboren te en/of wonende of gewoond hebbende te
Wielsbeke, bijdragen of hebben bijgedragen tot het welzijn of de welvaart van de gemeente of
faam en aanzien hebben verworven in Vlaanderen of nationaal of in het buitenland en op deze
manier bijdragen of hebben bijgedragen aan de uitstraling van de gemeente;
Gelet dat het passend is dat dergelijke personen hiervoor publiekelijk gewaardeerd worden;
Overwegende dat deze waardering kan uitgedrukt worden door de toekenning van de titel
‘ereburger van Wielsbeke’;

Overwegende dat de gemeente Wielsbeke nog niet beschikt over een reglement inzake
ereburgerschap;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 augustus 2017;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4.

Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur van de jaarrekening 2016 van de
kerkfabriek Sint-Brixius te Ooigem
Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de rekening over het
dienstjaar 2016 van het kerkbestuur Sint-Brixius van 12 september 2017, per brief verstuurd
op 12 september 2017 onder de referentie DOMA 2017/6838, ontvangen op 14 september
2017;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

5.

Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur van de jaarrekening 2016 van de
kerkfabriek Sint-Laurentius te Wielsbeke
Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de rekening over het
dienstjaar 2016 van het kerkbestuur Sint-Laurentius van 30 augustus 2017, per brief verstuurd
op 14 september 2017 onder de referentie DOMA 2017/6837, ontvangen op 18 september
2017;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

6. Kennisname budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Brixius te Ooigem
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten en in het bijzonder art. 41 t.e.m. art 44;
Gelet op omzendbrief BA-2005/01 van 25 februari 2005 betreffende de toepassing van het
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten op de erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten en in het bijzonder art. 6 t.e.m. art. 15;
Gelet op omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende
erediensten;
Gelet op omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 betreffende het meerjarenplan
2014-2019;

Gelet op de gemeenteraadszitting van 26 juni 2014 betreffende de dotaties kerkfabrieken
2014-2019 – aanpassing gemeenteraadsbeslissing 28 november 2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 september 2014 betreffende de goedkeuring van
het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem als volgt
vastgesteld:
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Sint-Brixius
€€€ 43.084,55
€ 43.084,55
€ 43.084,55
€ 43.084,56

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 houdende de goedkeuring van het
meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente;
Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur en het gemeentebestuur van 28 april
2017;
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 29 augustus 2017;
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie binnen de grenzen van het meerjarenplan past, nl.
€ 27.814,86;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 september 2017;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

7. Kennisname budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Laurentius te Wielsbeke
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten en in het bijzonder art. 41 t.e.m. art 44;
Gelet op omzendbrief BA-2005/01 van 25 februari 2005 betreffende de toepassing van het
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten op de erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten en in het bijzonder art. 6 t.e.m. art. 15;
Gelet op omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende
erediensten;
Gelet op omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 betreffende het meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op de gemeenteraadszitting van 26 juni 2014 betreffende de dotaties kerkfabrieken
2014-2019 – aanpassing gemeenteraadsbeslissing 28 november 2013;
Gelet op de begeleidende nota bij het budget en meerjarenplan 2014-2019 voor de
kerkfabrieken Sint-Laurentius, Sint-Brixius en Sint-Bavo, opgemaakt door het centraal
kerkbestuur op 18 juli 2014 en ontvangen op de gemeente op 8 augustus 2014;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 september 2014 betreffende de goedkeuring van
het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke als volgt vastgelegd:
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Sint-Laurentius
€
25.672,11
€
26.685,30
€
33.755,22
€
33.593,84
€
33.429,23
€
33.261,33

Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur en het gemeentebestuur van 28 april
2017;
Gelet op de beslissing van 14 juni 2017 van de kerkraad van Sint-Laurentius Wielsbeke
waarbij het budget 2018 werd vastgelegd;
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 29 augustus 2017;
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie binnen de grenzen van het goedgekeurd
meerjarenplan valt nl. € 31.928,22;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 september 2017;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

8. Kennisname budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Bavo te Sint-Baafs-Vijve
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten en in het bijzonder art. 41 t.e.m. art 44;
Gelet op omzendbrief BA-2005/01 van 25 februari 2005 betreffende de toepassing van het
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten op de erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten en in het bijzonder art. 6 t.e.m. art. 15;
Gelet op omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende
erediensten;
Gelet op omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 betreffende het meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op de gemeenteraadszitting van 26 juni 2014 betreffende de dotaties kerkfabrieken
2014-2019 – aanpassing gemeenteraadsbeslissing 28 november 2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 september 2014 betreffende de goedkeuring van
het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve als volgt
vastgesteld:
Jaar
2014
2015

Sint-Bavo
€ 45.233,37
€ 34.925,63

2016
2017
2018
2019

€ 40.276,44
€ 40.276,44
€ 40.276,44
€ 40.276,44

Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur en het gemeentebestuur van 28 april
2017;
Gelet op de beslissing 29 mei 2017 van de kerkraad van Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-BaafsVijve waarbij het budget 2018 werd vastgesteld;
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 29 augustus 2017;
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie niet binnen de grenzen van het meerjarenplan past,
nl. € 40.284,17;
Overwegende dat bij de beslissing van de meerjarenplanning 2014-2019 er expliciet werd
overeengekomen met de kerkfabrieken dat zij onderling de globale dotatie dienden te
verdelen in onderling akkoord;
Overwegende dat er voor zowel de kerkfabriek Sint-Laurentius en de kerkfabriek Sint-Brixius
minder exploitatietoelage wordt gevraagd dan aanvankelijk ingeschreven in het meerjarenplan
en dit ten gunste komt van de dotatie van de kerkfabriek Sint-Bavo;
Overwegende dat de gevraagde dotatie in dat opzicht wel binnen de gemeenschappelijke
grens van het meerjarenplan past;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 september 2017;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname

