GEMEENTERAAD DD. 28 FEBRUARI 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, MuylaertAbid 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. Filiep De Vos, OCMW-voorzitter, is verontschuldigd.
De voorzitter vraagt om ,bij hoogdringendheid, het visreglement toe te voegen aan
de dagorde. Iedereen gaat akkoord.
Het punt zal behandeld worden als laatste punt van de openbare zitting.

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
De U.-fractie merkt op dat:
1. er een vergissing zou gebeurd zijn dat de vertegenwoordiger voor de Algemene
Vergadering van Gaselwest met eenparigheid van stemmen zou zijn
goedgekeurd.
2. betreffende punt 72 - rekening 2011: Dat niet alle vragen en bemerkingen in de
notulen vermeld zijn (bij voorbeeld in verband met IMOG, de rekening 2012 is
beter dan de rekening 2011 en de infrastructuurwerken in de Guido Gezellestraat.
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen 9 neen-stemmen

2. Kennisgeving gedeeltelijke geldigverklaring verkiezing leden politieraad PZ MIDOW.
Gelet op het schrijven van 7 februari 2013, kenmerk DPV/ADM/SM 2013/SR/54/5 van de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de Gouverneur van de Provincie WestVlaanderen, Politionele veiligheid – administratief toezicht, FAC Kamgebouw, K. Albert Ilaan 1/5 bus 6, 8200 Brugge betreffende de gedeeltelijke geldigverklaring van de verkiezing
van de politieraadsleden;
Gelet op het besluit van de Deputatie houdende gedeeltelijke geldigverklaring van de
verkiezing van de effectieve leden en opvolgers van de gemeente Wielsbeke voor de
politieraad van de politiezone MIDOW;
Gelet op artikel 14 WGP dat stelt dat om te kunnen worden verkozen als werkend of
plaatsvervangend lid van de politieraad, moet de kandidaat op de dag van de verkiezing van
de leden van de politieraad deel uitmaken van de gemeenteraad van één van de gemeenten die
de meergemeentenzone vormen;
Gelet dat uit de notulen van geciteerde gemeenteraadszitting en uit de overige documenten
van het toegezonden dossier blijkt dat mevrouw Devliegere Kathleen, verkozen als 2de
opvolger voor dhr. Debie Marc, geen gemeenteraadslid is op het moment van de verkiezing
en derhalve niet voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarde;
Dit besluit moet worden meegedeeld aan de gemeenteraad.
Waarvan kennisname.

3. Kennisgeving geldigverklaring verkiezing leden OCMW.
Verwijzend naar de brief en het besluit van 12 februari 2013, kenmerk RvV OCMW van het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Raad voor Verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen,
Burg 4, 8000 Brugge inzake de geldigverklaring verkiezing leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn en hun opvolgers van de gemeente Wielsbeke zoals die verkiezing op
02.01.2013 heeft plaats gevonden in de gemeenteraad.
De gemeenteraad neemt kennis van de verkiezing van de leden van de OCMW-raad in zitting
van 7 januari 2013, zijnde:
Werkende leden
Benoit Gabriel

De Blanck Paul
De Vos Filiep

Deloddere Mia
Goutsmet Norbert

Snoeck Geert

Vanbrabant Brinda
Vancoillie Marianne

Vanlerberghe Annie

Opvolgers
Depypere Frédéric
Vercruysse Evy
Van Wettere Aurélie
Daenen Jean
Sampers Nathalie
Depypere Frédéric
Vercruysse Evy
Van Wettere Aurélie
Sampers Nathalie
Braeckevelt Carine
Depypere Frédéric
Vercruysse Evy
Van Wettere Aurélie
Depypere Frédéric
Vercruysse Evy
Van Wettere Aurélie
Braeckevelt Carine
Sampers Nathalie
Descamps Véronique
Van De Vyver Inge
Herman Vincent
De Clerck Rosemarie
Sampers Nathalie

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen.
Waarvan kennisname.

4. Presentiegelden gemeenteraadsleden en voorzitter gemeenteraad.
Het presentiegeld, vermeld in artikel 17 § 1 van het gemeentedecreet, bedraagt minimaal
28,57 EUR en maximaal 124,98 EUR, art. 11 van 05.06.2009 (besluit van de Vlaamse
Regering houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris) gekoppeld aan de
spilindex 138,01.
Momenteel houdt dit in dat de minima- en maximagrenzen respectievelijk 45,95 EUR en
201,02 EUR bedragen (basisbedrag X 1,6084).
Voor de voorzitter van de gemeenteraad wordt voorgesteld een dubbel presentiegeld toe te
kennen, volgens art. 10 § 6 van hogergenoemd besluit.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het maximaal bedrag (€ 124,98) geïndexeerd vast te
stellen, met ingang van 1 januari 2013.
De burgemeester licht het standpunt van de CD&V/N-Va-fractie kort toe. Het
presentiegeld wordt gezien als een tegemoetkoming voor de kosten van de
gemeenteraadsleden (o.m. vergaderingen).

Ieder gemeenteraadslid mag in alle discretie goede doelen genegen zijn en zijn hier
vrij in, vandaar stelt CD&V/N-VA-fractie dit voorstel voor.
De U.-fractie is ontgoocheld. Ze hebben het voorstel goed overwogen en willen een
signaal geven.
Er wordt nog opgemerkt dat de belastingen hoger zijn; meer met minder mensen;
onder de noemer ikke ook, maar blijkbaar ikke niet.
Antwoord: Onder de noemer staan goede voorbeelden, geen woorden maar daden.
Er wordt verwezen naar de overbodige gemeenteraad van oktober 2012. De storting
van het presentiegeld aan een goed doel, De Zonne, is nog steeds niet gebeurd.
De U.-fractie merkt op dat deze storting nog niet gebeurd is, daar de oude groep
WDV-fractie nog niet samengekomen is, maar dat dit zeker zal gebeuren.
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

5.

Psilon - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Buitengewone algemene
vergadering van 27 maart 2013 - Goedkeuren agenda.
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger
opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6.

Psilon - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Buitengewone algemene
vergadering van 27 maart 2013 - Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger,
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde
buitengewone algemene vergadering worden voorgesteld:
- vertegenwoordiger: Daisy Haydon
- plaatsvervanger: Rachida Abid
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7.

Afsprakenkader over het onderzoek van woningen die te huur worden aangeboden aan
het sociaal verhuurkantoor met het oog op nieuwe inhuurname.
Het nieuwe subsidiebesluit voor de Sociale Verhuurkantoren (SVK) dat ingegaan is op
01/01/2013 voorziet o.m. dat er voor elke woning die door het SVK in huur genomen wordt
een conformiteitsonderzoek moet aangevraagd worden. Artikel 3 van dit besluit bepaald
immers :
“Vóór het SVK een hoofdhuurovereenkomst sluit met het oog op de onderverhuring van een
woning of een kamer, vraagt het een conformiteitsonderzoek voor die woning of kamer aan
bij het agentschap of, als de gemeente waar de woning of kamer ligt daarvoor een
afsprakenkader met de minister en het SVK overeengekomen is, bij de gemeente.”
In principe moet hiervoor dus beroep gedaan worden op de buitendienst van Wonen
Vlaanderen, maar dit kan ook via de gemeenten geregeld worden. Voor de centrumsteden
werd reeds gewerkt aan een afsprakenkader tussen de gemeenten, het SVK en de minister.
In het werkingsgebied van SVK Regio Izegem is er geen centrumstad, tot nu toe werd er dus
geen werk gemaakt van een afsprakenkader.
De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Huisvestingsdienst
Regio Izegem (HRI), waarbij o.m. 3 technisch adviseurs ingezet worden, die instaan voor de
conformiteitsattesten in de 5 gemeenten van het HRI werkingsgebied. De HRI heeft zich al
sinds 2004 zo georganiseerd dat de technisch adviseurs ook nauw betrokken worden bij het in
huur nemen van SVK-woningen. Concreet komt het er op neer dat het eerste bezoek aan een
mogelijke SVK-woning gebeurt in aanwezigheid van een technisch adviseur. Er wordt dus
meteen bekeken of de woning conform is, dan wel of er gebreken moeten weggewerkt
worden. Als dit contact dan tot een overeenkomst leidt, kan de betrokken technisch adviseur

op korte termijn een conformiteitsattest opstellen (uiteraard na het werkwerken van de
eventuele gebreken).
Gezien de huidige praktijk geeft het SVK Regio Izegem (dat deel uitmaakt van de HRI) er de
voorkeur aan om een afsprakenkader met de minister en de gemeenten af te sluiten; Op die
manier kan de huidige werking gewoon verder gezet worden. Zo’n afsprakenkader zorgt er
voor dat het SVK in orde is met de nieuwe regelgeving. Er is in het afsprakenkader geen
extra werk of financiële inbreng voorzien vanuit de gemeenten.
Het voorliggend ontwerp afsprakenkader is tot stand gekomen na overleg tussen de gemeente,
Wonen Vlaanderen en de HRI.
De inwerkingtreding van dit afsprakenkader kan met terugwerkende kracht gebeuren op
01/01/2013.
Aan de gemeenteraad wordt thans gevraagd om dit ontwerp van afsprakenkader, dat ter
inzage toegevoegd werd aan het dossier, goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

8.

Kennisname van de afvaardiging van de politieke partijen in het Beheersorgaan van de
Bibliotheek.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2013 waarbij het organiek reglement
(inclusief huishoudelijk reglement) van het Beheersorgaan van de Bibliotheek Wielsbeke
werd vastgesteld;
Gelet dat er 5 vertegenwoordigers vanuit de politieke partijen kunnen zetelen in het
beheersorgaan van de POB. Proportioneel betekent dit 3 voor de CD&V/N-VA en 2 voor de
U.:
CD&V/N-VA-fractie:
Kathleen Devliegere
Guido Callewaert
Véronique Descamps
U.-fractie:
Georges Lambrecht
Youri Delporte

9.

Kennisname van de afvaardiging van de politieke partijen in het Beheersorgaan
Gemeenschapscentrum.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2007 waarbij het organiek reglement
(inclusief huishoudelijk reglement) van het Beheersorgaan Gemeenschapscentrum werd
vastgesteld;
Gelet dat volgens artikel 8 van het organiek reglement voor het Beheersorgaan van het
Gemeenschapscentrum er 6 vertegenwoordigers vanuit de politieke partijen kunnen zetelen.
Proportioneel betekent dit 4 voor de CD&V/N-VA en 2 voor de U.:
CD&V/N-VA-fractie:
Carlos Verbrugghe
Stefaan Lambrecht
Kathleen Devliegere
Frédéric Depypere
U.-fractie:
Hilde Debommarez
Eddy Duyck

10. Kennisname van de afvaardiging van de politieke partijen in de Gecoro.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2007 waarbij het organiek reglement van de
Gecoro werd vastgesteld;
Gelet dat er 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger per fractie (gemeenteraadslid) vanuit de
politieke partijen de vergadering kan bijwonen. Let wel, de politieke vertegenwoordiger heeft
geen stemrecht (cfr. artikel 5).
CD&V/N-VA-fractie:
Marc Debie
Plaatsvervanger: Jan Stevens
U.-fractie:
Tom Eeckhout
Plaatsvervanger: Jan De Potter

11. Kennisname van de afvaardiging van de politieke partijen in de GBC (gemeentelijke
begeleidingscommissie).
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 juni 2007 betreffende de samenstelling en het
huishoudelijk reglement van de gemeentelijke begeleidingscommissie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende een aanpassing van
het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke begeleidingscommissie;
Gelet dat een gemeenteraadslid kan zetelen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger per
fractie in de vergadering van de GBC.
CD&V/N-VA-fractie:
Rachida Abid
Plaatsvervanger: Pavèl Verstraete
U.-fractie:
Youri Delporte
Plaatsvervanger: Jan De Potter

12. Kennisname van de afvaardiging van de politieke partijen in de Milieuraad.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2007 waarbij het huishoudelijk reglement
voor de milieuraad werd vastgesteld;
Gelet dat er een vertegenwoordiger en plaatsvervanger vanuit de politieke partijen kunnen
zetelen in de milieuraad (hoeft geen gemeenteraadslid te zijn)
Daarnaast worden er drie gemeenteraadsleden aangeduid door de gemeenteraad (cfr. artikel 5
van de statuten milieuraad) Proportioneel betekent dit 2 voor de CD&V/N-VA en 1 voor de
U. en een plaatsvervanger.
CD&V/N-VA-fractie:
Stefaan Lambrecht
Sandra Devos
Vanuit de gemeenteraad:
Jan Stevens
U.-fractie:
David Bogaert
Plaatsvervanger: Paul De Blanck
Vanuit de gemeenteraad:
Jan De Potter
Plaatsvervanger: Eddy Duyck

13. Erkenning en goedkeuren samenstelling cultuurraad en aanstelling secretaris.
Gelet op artikel 43 §2 14° en artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de vigerende wetgeving waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op
bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies van de
gebruikersoproepen en de ideologische en filosofische strekkingen bij de voorbereiding en de
uitvoering van het cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in
het gemeentelijk cultuurbeleid, gewijzigd bij decreet van 27 januari 1993, waaruit blijkt dat
de adviesraden opnieuw moeten worden erkend na de installatie van de nieuwe gemeenteraad;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2003 betreffende erkenning van de
gemeentelijke adviesraden (sportraad, cultuurraad, jeugdraad, seniorenraad) en de
voorwaarden verbonden aan de erkenning, gewijzigd door de gemeenteraadsbeslissing van 24
september 2008;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, waarbij de erkenning van de verenigingen
en de betoelaging van deze verenigingen toegewezen wordt aan de plaatselijke overheid en
zoals opgenomen in het besluit van de gemeenteraad van 30 mei 2012;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende de statuten van de
gemeentelijke cultuurraad;
Gelet op de aanvraag tot erkenning en de samenstelling van de gemeentelijke cultuurraad,
overgemaakt aan het gemeentebestuur Wielsbeke;
Gelet op het voorstel de gemeentelijke cultuurraad te erkennen en de samenstelling goed te
keuren;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

14. Erkenning en goedkeuren samenstelling jeugdraad en aanstelling secretaris.
Gelet op artikel 43 §2 14° en artikel 200 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de vigerende wetgeving waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op
bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies van de
gebruikersoproepen en de ideologische en filosofische strekkingen bij de voorbereiding en de
uitvoering van het cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in
het gemeentelijk cultuurbeleid, gewijzigd bij decreet van 27 januari 1993, waaruit blijkt dat
de adviesraden opnieuw moeten worden erkend na de installatie van de nieuwe gemeenteraad;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2003 betreffende erkenning van de
gemeentelijke adviesraden (sportraad, cultuurraad, jeugdraad, seniorenraad) en de
voorwaarden verbonden aan de erkenning, gewijzigd door de gemeenteraadsbeslissing van 24
september 2008;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, waarbij de erkenning van de verenigingen
en de betoelaging van deze verenigingen toegewezen wordt aan de plaatselijke overheid en
zoals opgenomen in het besluit van de gemeenteraad van 30 mei 2012;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende de statuten van de
gemeentelijke jeugdraad;
Gelet op de aanvraag tot erkenning en de samenstelling van de gemeentelijke jeugdraad;
Gelet op het voorstel de gemeentelijke jeugdraad te erkennen en de samenstelling goed te
keuren;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

15. Erkenning en goedkeuren samenstelling sportraad.
Gelet op artikel 43 §2 14° en artikel 200 van het Gemeentedecreet
Gelet op de vigerende wetgeving waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op
bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies van de
gebruikersoproepen en de ideologische en filosofische strekkingen bij de voorbereiding en de
uitvoering van het cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in
het gemeentelijk cultuurbeleid, gewijzigd bij decreet van 27 januari 1993, waaruit blijkt dat
de adviesraden opnieuw moeten worden erkend na de installatie van de nieuwe gemeenteraad;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2003 betreffende erkenning van de
gemeentelijke adviesraden (sportraad, cultuurraad, jeugdraad, seniorenraad) en de
voorwaarden verbonden aan de erkenning, gewijzigd door de gemeenteraadsbeslissing van 24
september 2008;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, waarbij de erkenning van de verenigingen
en de betoelaging van deze verenigingen toegewezen wordt aan de plaatselijke overheid en
zoals opgenomen in het besluit van de gemeenteraad van 30 mei 2012;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende de statuten van de
gemeentelijke sportraad;
Gelet op de aanvraag tot erkenning en de samenstelling van de gemeentelijke sportraad,
overgemaakt aan het gemeentebestuur Wielsbeke;
Gelet op het voorstel de gemeentelijke sportraad te erkennen en de samenstelling goed te
keuren;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

16. Erkenning en goedkeuren samenstelling seniorenraad en aanstelling secretaris.
Gelet op artikel 43 §2 14° en artikel 200 van het Gemeentedecreet
Gelet op de vigerende wetgeving waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op
bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies van de
gebruikersoproepen en de ideologische en filosofische strekkingen bij de voorbereiding en de
uitvoering van het cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in
het gemeentelijk cultuurbeleid, gewijzigd bij decreet van 27 januari 1993, waaruit blijkt dat
de adviesraden opnieuw moeten worden erkend na de installatie van de nieuwe gemeenteraad;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2003 betreffende erkenning van de
gemeentelijke adviesraden (sportraad, cultuurraad, jeugdraad, seniorenraad) en de
voorwaarden verbonden aan de erkenning, gewijzigd door de gemeenteraadsbeslissing van 24
september 2008;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, waarbij de erkenning van de verenigingen
en de betoelaging van deze verenigingen toegewezen wordt aan de plaatselijke overheid en
zoals opgenomen in het besluit van de gemeenteraad van 30 mei 2012;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende de statuten van de
gemeentelijke seniorenraad;
Gelet op de aanvraag tot erkenning en de samenstelling van de gemeentelijke seniorenraad,
overgemaakt aan het gemeentebestuur Wielsbeke;
Gelet op het voorstel de gemeentelijke seniorenraad te erkennen en de samenstelling goed te
keuren;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

17. Voordracht van de aan te schrijven geledingen Gecoro.
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 15 januari 2013
betreffende aanduiding van de maatschappelijke geledingen voor de nieuwe samenstelling
van de GECORO.
Bij de instelling van de nieuwe gemeenteraad dient de samenstelling van de GECORO
herzien te worden. De gemeenteraad dient zich eerst de globale samenstelling vast te stellen,
in een latere gemeenteraad de effectieve leden, hun plaatsvervanger, de voorzitter en de
secretaris. Het aantal effectieve leden is gebonden aan het inwonersaantal. Wielsbeke dient
minimum 7 en maximum 9 leden te hebben, voorzitter inclusief. De effectieve leden hebben
een plaatsvervanger, de voorzitter niet. De secretaris wordt aangeduid uit de gemeentelijke
administratie.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 maart 2007 waarbij beslist werd om het
aantal effectieve leden op te voeren tot 9 en om volgende geledingen aan te schrijven:
- de werkgevers
- de werknemers
- de handelaars
- de landbouwers
- de jeugd
- de senioren
- milieu- en natuurverenigingen;
De vertegenwoordigers van de politieke fracties worden aangeduid door de fracties zelf.
Artikel 200 §2 van het gemeentedecreet stelt dat ten hoogste twee derden van de leden van de
hier bedoelde raden en overlegstructuren van hetzelfde geslacht zijn. Zoniet kan niet op
rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn akkoord hieraan te verlenen.
De U.-fractie vraagt hoeveel personen de beide Unizo’s (Wielsbeke en Ooigem) nog
afvaardigen.
Antwoord: 1 persoon voor beide Unizo’s; maximaal 9 leden waarvan 2 tot 3 experts.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

18. Figga - Kapitaalsverhoging Publi-T.
De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerpbeslissing:
“De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de financieringsvereniging Figga;
Gelet op het feit dat Figga op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is
van Publi-T;
Gelet op de aangetekende brief van 23 januari 2013 van Figga;
Overwegende dat Publi-T Figga uitnodigt om in te tekenen op een kapitaalsverhoging, dat
deze kapitaalsverhoging dient voor de financiering van de overname van de aandelen in PubliT van de gemeentelijke Holding aan nominale waarde;
Overwegende dat met de investeringen van Publi-T in Elia belangrijke strategische
doelstellingen worden bereikt;
Gelet op de motiveringsnota die bij de oproepingsbrief is gevoegd;
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gehoord het College van burgemeester en schepenen in zijn verslag;
BESLUIT:
Artikel 1:
Figga te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T voor 19.862
aandelen aan € 324,58 voor een totaal bedrag van € 6.446.807,96 en kandidaat te zijn voor
19.862 aandelen toe te wijzen in een eventuele 2de ronde voor een bedrag van € 6.446.807,96.

Artikel 2:
Figga te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalsverhoging van Publi-T te
onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van € 97.410,04.
De gemeente stelt zich ten behoeve van deze operatie borg voor haar aandeel voor een bedrag
van € 97.410,04.
Artikel 3:
Het College van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: Figga, p.a. Intermixt,
Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel.”
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Dhr. Rik Buyse, schepen van financiën en begroting geeft een korte toelichting.
Betreffende de vereffening van de gemeentelijke Holding, het aandeel was eerst
25%, nu nog 19%.
De afspraak dat het scheidingsaandeel de boekwaarde is en niet de marktwaarde,
waardoor het financieel interessanter is. Wij, als gemeente, hebben ook altijd
bedenkingen bij borgstellingen, maar na uitleg bij Figga gaan we akkoord voor deze
borgstelling.
De vorige borgstelling van de vorige kapitaalsverhoging is door Figga vrijgegeven en
Figga maakt zich nu ook sterk om dit terug met eigen middelen te kunnen doen.
De U.-fractie merkt nog op dat de gemeente Wielsbeke moet borg stellen aan een
financieringsmaatschappij, en dat dit de omgekeerde wereld is en vraagt of dit een
solidaire borgstelling is?
Antwoord: Dit is geen solidaire borgstelling en volgens de statuten van Figga is deze
borgstelling noodzakelijk.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

19. Kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem - Rekening 2012.
Gelet op de jaarrekening 2012 van het bestuur van de eredienst, vastgesteld door de kerkraad
van “Sint-Brixius” te Ooigem op 14 februari 2013, ontvangst op het gemeentebestuur van het
dossier op 18 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
€ 93.721,46 in exploitatie;
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.
Gunstig advies met eenparigheid van stemmen.

20. Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve - Rekening 2012.
Gelet op de jaarrekening 2012 van het bestuur van de eredienst, vastgesteld door de kerkraad
van “Sint-Bavo” te Sint-Baafs-Vijve op 21 januari 2013, ontvangst op het gemeentebestuur
van het dossier op 23 januari 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 € 38.834,87 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
€ 0,001 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 geeft het advies aan het bestuur van de eredienst Sint-Bavo om de budgetten
realistischer op te maken en dit aan de hand van de laatste beschikbare rekeningcijfers.
De gemeenteraad geeft het advies aan het bestuur van de eredienst Sint-Bavo om onmiddellijk
een budgetwijziging op te maken en de gemeentelijke dotatie terug te brengen tot een
realistischer peil.
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan gunstig advies te verlenen.
Gunstig advies met eenparigheid van stemmen.

21. Voorlopige vaststelling GRUP Kraaienhof.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 30/10/2012 aangaand de voorlopige vaststelling van
GRUP Kraaienhof;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 5/11/2012 met
betrekking tot de organisatie van het openbaar onderzoek;
Gelet dat werd beslist het openbaar onderzoek te starten op 26/12/2012 vanaf 11 uur tot en
met einddatum 23/02/2013, 11 uur;
Gelet dat tijdens dit openbaar onderzoek werd vastgesteld dat de verplicht te volgen procedure
niet werd nageleefd, er werd nl. geen advies gevraagd aan de verschillende adviesinstantie;
Gelet dat het bijgevolg aangewezen is om het GRUP Kraaienhof opnieuw vast te stellen;
Gelet dat het ook aangewezen is dat eventueel ingediende bezwaren binnen het gevoerde
openbaar onderzoek worden opgenomen binnen het nieuw te voeren openbaar onderzoek;
Overwegende dat de gemeenteraad het ontwerp GRUP Kraaienhof opnieuw voorlopig kan
vaststellen;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

22. Goedkeuring wegentracé Roterijstraat,
Overwegende dat in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag met als voorwerp
“bouwen van 3 woningen na slopen van 3 woningen” in de Roterijstraat te Sint-Baafs-Vijve,
opgemaakt door de ontwerper, Johan Ketele bvba, Minister Liebaertlaan 21 te 8500 Kortrijk
als voorwaarde werd opgelegd dat:
- Een gescheiden rioleringsstelsel dient aangelegd te worden door de bouwheer tot aan de
hoofdweg;
- De weg na aanleg dient overgedragen te worden aan het openbaar domein.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

23. Burensportdienst I.V. goedkeuren jaarverslag en rekening 2012
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.

De U.-fractie vraagt of de bijdrage gestegen is met Wielsbeke als ‘sportgemeente’ en
of de statuten nog dezelfde zijn?
Antwoord: De participerende gemeenten dienen geen financiële inbreng te doen.
De statuten zijn nog dezelfde. Alleen treedt de gemeente Spiere-Helkijn niet meer
toe. Deze gemeente heeft in de laatste 6 jaar geen vergaderingen wegens
personeelsgebrek bijgewoond.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

24. Heroprichting interlokale vereniging Burensportdienst
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
In Vlaanderen bestaat er zowat overal een regionaal samenwerkingsverband tussen
sportdiensten. De eerste burensportdiensten die werd opgericht is de burensportdienst met
Zwevegem, Kuurne, Waregem, Deerlijk, Wielsbeke, Anzegem, Avelgem en Harelbeke.
Een aantal jaar terug werd door de provinciale sportdienst voorgesteld om van deze feitelijke
vereniging een interlokale vereniging, voorzien in het decreet intergemeentelijke
samenwerking van 06.07.2001 (afgekort : DIS), te maken.
Momenteel is de burensportdienst een interlokale vereniging. Volgens de overeenkomst
betreffende de oprichting van een interlokale vereniging “Burensportdienst” artikel 3 wordt
deze overeenkomst aangegaan voor een periode van 6 jaar. Zij kan worden verlengd mits
beslissing van de deelnemers, genomen binnen de oorspronkelijke duurtijd. Stilzwijgende
verlenging is uitgesloten.
Het college stelt dan ook aan de gemeenteraad voor te participeren in de heroprichting van
een interlokale vereniging “Burensportdienst” met volgende andere steden en gemeenten :
Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem. Ook
de overeenkomst met statutaire draagkracht wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Gelet op het feit dat de participerende gemeenten geen financiële inbreng dienen te doen;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid art. 42 par. 1 ;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
inzonderheid art. 3 t.e.m. 9.
De gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te gaan.
De U.-fractie vraagt wat het doel is van deze burensportdienst en of dit nog goed
werkt?
In het verleden was er de ‘challenge’. De laatste jaren waren er geen activiteiten.
Antwoord: de CD&V/N-VA-fractie verwijst naar een toelichting van de
sportfunctionaris Steven Lefebvre en blijft achter de interlokale vereniging staan.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De burgemeester verlaat de zitting.
25. Aanpassing reglement en tarieven visvijver Hernieuwenburg.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om volgend punt aan de agenda van de gemeenteraad
toe te voegen in toepassing van artikel 29 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met
inbegrip van alle latere wijzigingen aangezien in casu sprake is van een spoedeisend geval.
Het gemeentebestuur werd recentelijk door diverse gebruikers van de gemeentelijke visvijver
Hernieuwenburg aangesproken om te mogen vissen vanaf 1 maart i.p.v. vanaf 1 april.
Rekening houdend met deze steeds weerkerende vraag werden inlichtingen ingewonnen
omtrent de mogelijkheden om een uitbreiding van de visperiode voor te stellen aan de
gemeenteraad.
Uit deze ingewonnen informatie blijkt dat ook in Vlaamse wateren quasi permanent kan
gevist worden, met uitzondering van de paaitijd (16 april tot 31 mei) en dat het zelfs in de
paaitijd toegelaten is om te vissen mits het naleven van een aantal voorwaarden, in het
bijzonder wanneer de gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst

wordt vrijgelaten en het gebruik ven een leefnet of ander middel om vis te bewaren verboden
is.
Het huidig reglement voor de gemeentelijke visvijver Hernieuwenburg voorziet onder artikel
5 expliciet dat de gevangen vis onmiddellijk in het water moet teruggezet worden en dat er
onder geen enkele voorwaarde een leefnet, kuip of emmer mag worden gebruikt om levende
vis in te bewaren.
Bijgevolg is er geen enkel bezwaar gekend om de toegelaten visperiode uit te breiden vanaf
maart.
De Dienst Vrije Tijd stelt dan ook voor om het “Reglement en tarieven voor het gebruik van
de gemeentelijke visvijver Hernieuwenburg te Wielsbeke” te wijzigen door het vissen toe te
laten vanaf de eerste maandag van de maand maart i.p.v. 1 april.
Er worden geen andere wijzigingen aan dit reglement doorgevoerd.
Aangezien in voorkomend geval het visseizoen zou starten op 4 maart 2013 is een wijziging
van het reglement in casu spoedeisend.
Indien de gemeenteraad zich akkoord kan verklaren met de toevoeging aan de agenda wordt
aan de gemeenteraad gevraagd worden volgende wijziging goed te keuren :
“In de artikelen 1 en 4 van het besluit van de Gemeenteraad van Wielsbeke van 24 februari
2010 betreffende “aanpassing reglement en tarieven visvijver Hernieuwenburg” worden de
woorden “van 1 april” vervangen door de woorden “vanaf de eerste maandag van maart”.”
Het volledig voorstel van gewijzigd reglement ligt ter inzage op het gemeentehuis en kan
desgevallend per e-mail opgevraagd worden ter inzage.
Goedgekeurd met 20 ja-stemmen.

