GEMEENTERAAD DD. 28 MAART 2012
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, Isabelle
Decrans-Mervillie, Filip Dinneweth, Gaby Benoit, Carlos Verbrugghe (voorzitter raad), Geert
Devrieze, Sandra Devos-Vanwonterghem, Andre Naessens, Paul De Blanck, Muylaert-Abid
Rachida, gemeenteraadsleden
en Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris.
Mevrouw Cecile Vanhoutte, gemeenteraadslid, wordt verontschuldigd.
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Het onafhankelijk lid keurt het verslag niet goed gezien er niets genotuleerd werd van
de tekst die voorgelezen werd door de voorzitter.
Antwoord van de voorzitter: Volgens het huishoudelijk reglement worden enkel de
agendapunten genotuleerd en de rondvraag niet.
De WDV-fractie merkt op dat het dossier ‘rechtspositieregeling’ niet op de agenda
vermeld staat.
Het RPR-dossier zal op de dagorde staan van de gemeenteraad van april 2012.
Goedgekeurd met:
CD&V/N-VA-fractie: 10 ja-stemmen
WDV-fractie: 7 onthoudingen
Onafhankelijk lid: 1 neen-stem.

2.

Straatnamen : wijziging straatbenaming gedeelte Molenstraat, oneven nrs. 137 t.e.m. 157
(Lapierrestraatje) en de nieuwe verkaveling Molenstraat.
De BVBA De Vriese – Deroose en de BVBA DIMO MANAGEMENT realiseren een nieuwe
verkaveling in de Molenstraat ter hoogte van de oneven huisnummers 137 t.e.m. 157 (het zgn.
Lapierrestraatje).
Hierbij worden een 19-tal woningen in een eerste fase gerealiseerd en wordt de bestaande
wegenis uitgebreid.
Het is dan ook opportuun om deze uitdeinende zijstraat van de Molenstraat een afzonderlijke
naam te geven.
Het College heeft in eerste instantie advies gevraagd aan de Gemeentelijke Cultuurraad,
dewelke voorstelde om de historische binding met het vlasverleden van dit straatje te
behouden en aldus koos voor de benaming “Zwingelkotstraat”.
Er dient thans aan de gemeenteraad gevraagd om een princiepsbeslissing te nemen omtrent de
straatnaamswijziging van het gedeelte van de Molenstraat met de oneven huisnummers 137
t.e.m. 157, evenals voor de nieuwe wegenis die aangelegd wordt in deze nieuwe verkaveling.
Het voorstel van straatnaam is “Zwingelkotstraat”.
Na de princiepsbeslissing volgt een openbaar onderzoek waarna de gemeenteraad de
definitieve naamgeving kan vaststellen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.

Vaststellen tijdelijke politieverordening betreffende de beperkingen op de ambulante
activiteiten ter gelegenheid van de ORC Canal Rally op 26 en 27 mei 2012.
Op 23 januari 2012 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 2012 – 6° editie”.
Deze 6° editie van de “ORC CANAL RALLY” gaat door tijdens het weekend van 26-27 mei
2012.
De verkenningsritten en keuringen vinden plaats op zaterdag 26 mei 2012.
De eerste klassementsproef vindt plaats op zaterdag 26 mei 2012.
De overige 3 klassementsproeven vinden plaats op zondag 27 mei 2012.
Ter gelegenheid van deze 6° 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 eenparigheid van stemmen.

4.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement inzake ambulante activiteiten naar
aanleiding van B.K. wielrennen van 19 augustus 2012.
Overwegende dat de vzw Cycling Wielsbeke, met maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke,
Rijksweg 314, op zondag 19 augustus 2012 het Belgisch Kampioenschap Beloften en Elite
zonder Contract organiseert ;
Overwegende dat het parcours van dit Belgisch Kampioenschap Beloften en Elite zonder
Contract als volgt kan samengevat worden : start Guido Gezellestraat (ter hoogte van OC
Leieland) – Fabiolalaan – N382 – Ridder de Ghellinckstraat - Vaartstraat – Wielsbeeksestraat
– Oostrozebeeksestraat – Kanaalweg – Kruishoek – Hulstersestraat - aankomst Guido
Gezellestraat (ter hoogte van OC Leieland);
Overwegende dat ter gelegenheid van dit Belgisch Kampioenschap Beloften en Elite zonder
Contract een grote volkstoeloop kan verwacht worden ;

Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door een te talrijke aanwezigheid van ambulante
handelaars, de veiligheid en openbare rust van deelnemers, bezoekers of toeschouwers in het
gedrang kan komen ;
Overwegende dat het bijgevolg om veiligheidsredenen opportuun is om het aantal
verkooppunten van eetwaren en dranken te beperken ;
Overwegende dat de aanwezigheid van terrassen in en langs het parcours, de openbare orde
kan verstoren waardoor eveneens de veiligheid van de toeschouwers en de
wedstrijddeelnemers eveneens in het gedrang kan komen ;
Overwegende dat het verbruik van sterk alcoholische dranken binnen en naast het
wedstrijdparcours, eveneens de openbare orde kan verstoren waardoor de veiligheid van de
toeschouwers en de wedstrijddeelnemers eveneens in het gedrang kan komen ;
Gelet op het gelijkaardig besluit dat door de gemeenteraad werd genomen op 24 maart 2011
voor het B.K. Wielrennen voor Juniores op zondag 22 mei 2011;
Gelet op het advies van vzw Cycling Wielsbeke en de bespreking met de deelnemende
verenigingen;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5.

Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem. Overeenkomst met statutaire
draagkracht. Wijziging ; verlenging.
De gemeenten Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke richtten in 2008
de “Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem” op voor de uitvoering van het lokaal
woonbeleid in elke gemeente. De concrete modaliteiten, alsook de financiële bijdragen van
de gemeenten werden vastgelegd in een overeenkomst met statutaire draagkracht, die tot eind
2013 loopt. Tevens werd een subsidie bij de Vlaamse overheid aangevraagd en verkregen
voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen. Deze subsidie werd voorzien voor de
periode 1 oktober 2009 – 30 september 2012.
Tegen uiterlijk 31.03.2012 moet een verlenging van de subsidieaanvraag ingediend worden.
Mits goedkeuring kan een toelage verkregen worden voor een nieuwe periode van 3 jaar, nl.
van 1 oktober 2012 tot 30 september 2015. Er wordt dan ook voorgesteld om de
samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht te verlengen, waarin de financiële
bijdragen van de gemeenten vastgelegd worden voor de komende 3 jaar. Er wordt hierbij
uitgegaan van een evenwichtige financiële bijdrage van elke gemeente. Mits de Vlaamse
overheid de verlenging van de subsidieaanvraag goedkeurt, kan op die manier de huidige
dienstverlening verder gezet worden tot 30 september 2015.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6. Subsidiedossier woonbeleid regio Izegem - goedkeuring.
De gemeenten Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke hebben in 2009
via de “Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem” een subsidie aangevraagd en
verkregen op basis van het Besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 houdende
subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. Hierdoor werd het
mogelijk om het lokaal woonbeleid in elke gemeente op een kwalitatieve manier vorm te
geven.
Tegen uiterlijk 31 maart 2012 moet een verlenging van de subsidieaanvraag ingediend
worden. Mits goedkeuring kan een toelage verkregen worden voor een nieuwe periode van 3
jaar, nl. van 1 oktober 2012 tot 30 september 2015. Er wordt voorgesteld om een nieuw
dossier in te dienen die de uitvoering voorziet van volgende activiteiten :
 Het begeleiden en ondersteunen van de deelnemende gemeenten bij de ontwikkeling
van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen
 Het faciliteren van het woonoverleg met alle lokale woonactoren
 Het aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van de deelnemende
gemeenten over diverse aspecten i.v.m. wonen, alsook
o Het aanbieden van sociaal en technisch advies op het vlak van wonen enerzijds
en het aanbieden van begeleiding op maat in het kader van huisvesting
anderzijds
o Het nemen van sensibiliseringsacties op het vlak van wonen
 Activiteiten gericht op de verbetering van de kwaliteit van het volledig
woningpatrimonium
 Initiatieven in het kader van een grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar
wonen
 Het nemen van initiatieven voor de begeleiding van de sociale huurder in het kader van
huisvesting
 Het nemen van initiatieven die meegroeiwonen, levenslang en aanpasbaar wonen en
zorgwonen stimuleren en ondersteunen
Het Huisvestingsdienst Regio Izegem krijgt de opdracht om deze activiteiten uit te voeren.
Hiervoor worden gemeentelijke en Vlaamse toelagen voorzien.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7.

Samenwerkingsovereenkomst Sociaal Verhuurkantoor Regio Izegem en Wonen &
Werken. Wijziging.
De gemeenten Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke hebben op
01.01.2009 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Huisvestingsdienst Regio
Izegem om de werking van het Sociaal Verhuurkantoor en de renovatieploeg Wonen &
Werken (verder) uit te bouwen in deze gemeenten. Deze overeenkomst loopt tot 31 december
2013. Rekening houdend met de stijgende loon- en werkingskosten is het aangewezen om
volgende financiële bijdragen voor 2013 te voorzien :
 OCMW Izegem : 136.688 €
 OCMW Ingelmunster : 20.800 €
 Gemeente Ledegem : 20.800 €
 OCMW Oostrozebeke : 20.800 €
 Gemeente Wielsbeke : 20.800 €
De lopende samenwerkingsovereenkomst wordt dan ook in die zin aangevuld.

In 2013 zal dan werk gemaakt worden van een nieuwe overeenkomst die gelijk zal lopen met
de nieuwe beheers- en beleidscyclus voor de gemeenten (2013-2019).
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

8. Voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan
Gelet op het gemeentelijk mobiliteitsplan, conform verklaard op 19 mei 2003;
Gelet op de omzendbrief MOW/2007/3 betreffende de evaluatie en bijsturing van het
gemeentelijk mobiliteitsplan;
Gezien de sneltoets van 29 april 2008 opgemaakt door de gemeentelijke
begeleidingscommissie (GBC) gunstig geadviseerd werd door de provinciale auditcommissie
(PAC) van 07 juli 2008;
Gezien de principiële beslissing van het schepencollege van 19 september 2008 tot het
verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan;
Gezien gunstig advies van de PAC voor de verkenningsnota van 10 mei 2010;
Gelet dat het participatietraject goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 7 juli 2010;
Gelet dat het mobiliteitsplan werd opgemaakt (oriënterende nota, synthesenota en het ontwerp
mobiliteitsplan);
Gelet dat het mobiliteitsplan goedgekeurd werd in de GBC van 16 december 2011;
Gelet dat dit mobiliteitsplan voorlopig dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad
alvorens dit voor te leggen aan de PAC en dat de bevolking zal geïnformeerd worden door
een artikel in het gemeentelijk informatieblad en op de gemeentelijke website met de
mogelijkheid tot inzage van het mobiliteitsplan en tot het indienen van opmerkingen;
Overwegende dat, nadat het mobiliteitsplan conform verklaart wordt door de PAC, de
definitieve vaststelling door de gemeenteraad kan gebeuren;
Gelet op het algemeen belang;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181
en 248 tot 260;
De gemeenteraad stelt het mobiliteitsplan voorlopig vast.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

9.

Kennisname - Specifiek toezicht - goedkeuring politiebegroting 2012 politiezone
MIDOW.
Gelet op de brief met kenmerk 2012/B/54/1 van 8 maart 2012 en besluit van de Gouverneur
van de Provincie West-Vlaanderen, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,
Politionele veiligheid, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, Brugge, betreffende het
Specifiek toezicht – Goedkeuring politiebegroting 2012 politiezone MIDOW.
Dit dossier wordt ter kennis voorgelegd aan de gemeenteraad.
Waarvan kennisname.

10. Kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem - Rekening 2011.
Gelet op de jaarrekening 2011 van het bestuur van de eredienst, vastgesteld door de kerkraad
van “Sint-Brixius” te Ooigem op 19 januari 2012, ontvangst op het gemeentebestuur van het
dossier op 13 maart 2012;
Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2011,
waaruit blijkt dat het dienstjaar 2011 wordt afgesloten met een batig saldo van
€ 122 885,89 in exploitatie;
Gelet op het feit dat het saldo per 31 december 2011 in overeenstemming is met de stand van
de financiële rekeningen per 31 december 2011;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan gunstig advies te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

