GEMEENTERAAD DD. 28 NOVEMBER 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;
Afwezig: Rachida Abid, gemeenteraadslid, voor punt 1, 2, 3.
Filiep De Vos, OCMW-voorzitter/schepen verlaat de zitting vanaf punt 15 tem punt 23.
OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting.

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.

Aanduiden afvaardiging voor de algemene bekkenvergadering en voordracht
afgevaardigde voor bekkenbureau van het Bekken van de Leie.

Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, tevens voorzitter van het bekkenbestuur
van het Bekken van de Brugse Polders, van 10 september 2013 m.b.t.de vraag tot
afvaardiging in de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau. Vraag tot:
 Aanduiding van een gemeentelijke mandataris voor alle steden en gemeenten die
zich op het grondgebied van het bekken bevinden.
 Indien gewenst, een voordracht voor afvaardiging/vertegenwoordiging voor de
steden en gemeenten in het bekkenbureau. Per begonnen schijf van 25 gemeenten
wordt één gemeentelijke vertegenwoordiger voorzien. Dit zijn 2
vertegenwoordigers voor het Bekken van de Brugse Polders. De verkozen
afgevaardigden voor het bekkenbureau worden geacht standpunten in te nemen en
dossiers te behandelen die breder gaan dan het grondgebied van hun eigen
gemeente of stad. Het is belangrijk dat deze afgevaardigden voeling hebben met
meerdere gemeenten en een effectief aanspreekpunt zijn voor de gemeenten.
Vandaar dat deze afgevaardigden niet noodzakelijk gemeentelijke mandatarissen
hoeven te zijn, maar bijvoorbeeld evengoed een afgevaardigde van een
gemeentelijke rioolbeheerder of een gemeentelijk havenbedrijf kunnen zijn. Deze
afgevaardigden hoeven geen mandataris te zijn.
Overwegende dat de algemene bekkenvergadering tot taak heeft:
 goedkeuring van het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het
stroomgebiedsbeheerplan en het ontwerp van bekkenspecifieke deel van het
wateruitvoeringsprogramma;
 advies verlenen op de waterbeleidsnota;
 de aanduiding te organiseren van de vertegenwoordigers van de gemeenten en van
de polders en wateringen die zetelen in het bekkenbureau;
 het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen ;

 de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen het
bekken te agenderen.
Overwegende dat het bekkenbureau tot taak heeft:
 Gebiedsgericht en thematisch overleg garanderen door samenwerking met
provincies, gemeenten, havenbedrijven, polders en wateringen en diensten van de
Vlaamse overheid;
 Voorbereiden van de algemene bekkenvergadering: ontwerp bekkenspecifiek deel
stroomgebiedbeheerplan, wateruitvoeringsprogramma, advies op waterbeleidsnota
 Advisering investeringsprogramma’s waterbeheerders, investeringsprogramma’s
bovengemeentelijke waterzuivering, technische plannen Aquafin, zoneringsplan;
Gelet op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen, zitting van 17
september 2013:
Navolgende personen af te vaardigen naar de infovergadering op 2 oktober 2013 betreffende
het Integraal Waterbeleid :
- Debrabandere Bruno, gemeentesecretaris
- Debie Marc, schepen
Navolgende personen worden afgevaardigd in de algemene bekkenvergadering en het
bekkenbureau :
- Effectief lid algemene bekkenvergadering : Debie Marc, schepen
- Plaatsvervanger algemene bekkenvergadering : Deprez Magda, schepen
- Vertegenwoordiging in het bekkenbureau : Debie Marc, schepen
- Ambtelijk contactpersoon bekken Leie : Debrabandere Bruno, gemeentesecretaris
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.

IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2013 - Goedkeuren
agenda.

De Buitengewone algemene vergadering van IMOG gaat door op 17 december 2013 met
volgende agenda:
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2014
2. Begroting 2014
3. Varia.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te geven en de aan te duiden
vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4.

IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2013 - Aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

Voor de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde
buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld :
- vertegenwoordiger : Devos Sandra
- plaatsvervanger : Verbrugghe Carlos
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5.

Psilon - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Buitengewone algemene
vergadering van 17 december 2013 - Goedkeuren agenda.

De Buitengewone algemene vergadering van Psilon gaat door op 17 december 2013 met
volgende agenda:
1. Vaststelling werkprogramma 2014
2. Vaststelling begroting 2014
3. Vaststelling financieel meerjarenplan 2014-2019
4. Verlenging mandaat deskundige K. Coenegrachts
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 17 december 2013 - Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

De aanduiding van een vertegenwoordiger voor hogergenoemde buitengewone algemene
vergadering wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger: Daisy Haydon
- plaatsvervanger: Rachida Abid
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7.

FIGGA - Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 - Goedkeuren
agenda.

De Buitengewone algemene vergadering heeft plaats op 18 december 2013 met volgende
agenda:
1. Strategie voor het boekjaar 2014
2. Begroting over het boekjaar 2014 en meerjarenbegroting
3. Statutaire benoemingen en mededeling.
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.

8.

FIGGA - Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 - Aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger
opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde
buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger: Herman Vincent
- plaatsvervanger: Lambrecht Stefaan
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

9.

WVI - Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 - Goedkeuren
agendapunten.

Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 18 december 2013:
1. Begroting 2014
2. Benoeming van de voorzitters van de 3 regionale comités tot lid van de raad van
bestuur: de heer Patrick Arnou (Zedelgem), de heer Lieven Huys (Wingene) en de heer
Alain Wyffels (Langemark-Poelkapelle)
3. Benoeming mevrouw Jessy Salenbien (Koekelare) tot lid van het regionaal comité
Westhoek
4. Benoeming mevrouw Jessy Salenbien (Koekelare) tot lid van de raad van bestuur
5. Mededelingen.
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.

10. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 - Aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde
buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger : Buyse Rik
- plaatsvervanger : Callewaert Guido
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
- vertegenwoordiger : Buyse Rik: met eenparigheid van stemmen
- plaatsvervanger : Callewaert Guido: 12 ja-stemmen en 9 onthoudingen.

11. Goedkeuring budgetwijziging nr. 1- gewone dienst - dienstjaar 2013.
De budgetwijziging nr. 1 - gewone dienst – dienstjaar 2013 werd aan de raadsleden verstuurd
op 18 november 2013.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Dhr. Rik Buyse, schepen van financiën en begroting, licht de budgetwijziging toe.
De U.-fractie verwijst naar een persartikel waarin vermeld is dat er een teruggave is
van € 2,1 miljoen en vraagt wanneer dit bedrag zal ontvangen worden en vraagt of
deze bedragen ingekohierd zijn.
Antwoord: De exacte bedragen zijn opgevraagd en genoteerd in de budgetwijziging.
De bedragen zullen ontvangen worden vanaf begin 2014, gespreid in de tijd.
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

12. Goedkeuring budgetwijziging nr. 2 - buitengewone dienst - dienstjaar 2013.
De budgetwijziging nr. 2 - buitengewone dienst – dienstjaar 2013 werd aan de raadsleden
verstuurd op 18 november 2013.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Dhr. Rik Buyse, schepen van financiën en begroting, licht de budgetwijziging toe.
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

13. Kennisname begrotingswijziging nr. 1 - dienstjaar 2013 - gewone dienst - van de
politiezone MIDOW.
De gemeenteraad neemt kennis van de begrotingswijziging nr. 1 – dienstjaar 2013 – gewone
dienst - van de Politiezone MIDOW, gunstig geadviseerd door de begrotingscommissie van 8
november 2013 en die behandeld wordt door de politieraad op 25 november 2013.
De begrotingswijziging 2013 sluit af met een boni van 425.141,00 EUR dat overgezet wordt
naar 2014.
Er zijn geen overboekingen zijn tussen gewone en buitengewone dienst.
De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen.
Waarvan kennisname.

14. Goedkeuren van de gemeentelijke dotatie 2014 aan de Politiezone MIDOW.
Gelet op de voorbereidingen van budget 2014 voor de gemeente en politiezone MIDOW, en
het op dit ogenblik voorhanden zijnde ontwerp van politiebegroting 2014;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 8 november 2013;
Gelet op een dotatie voor de gemeente Wielsbeke voor 2014 aan de politiezone MIDOW,
voorzien in het ontwerp van begroting geraamd wordt op € 797.295,47;
Dhr. Rik Buyse, schepen van financiën en begroting, licht toe.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Dhr. Filiep De Vos, OCMW-voorzitter/schepen, verlaat de zitting.
Dhr. Jan De Potter, gemeenteraadslid, neemt niet deel aan de stemming van punt 15
tot en met 23.
15. Kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve - Meerjarenplan 2014-2019.
Gelet op de overlegvergadering van 3 oktober met alle voorzitters, secretarissen,
penningmeesters van de drie kerkraden en vertegenwoordiging vanuit de pastorale werking;
Overwegende dat tijdens deze vergadering afgesproken werd om de dotaties voor de drie
kerkfabrieken samen te begrenzen tot maximaal € 100.000,00 per jaar voor de periode 20142019 en dit voor de drie kerkfabrieken gezamenlijk;
Overwegende dat de bepaling van dit bedrag komt uit de berekening van de gemiddelde
dotatie van de drie kerkfabrieken gezamenlijk over de periode 1999-2013 waarbij een
gemiddelde wordt bekomen van € 106.333,45;
Overwegende dat, in het kader van de algemene besparingen op de gemeentebudgetten, het
bestuur akkoord kan gaan met een bedrag van € 100.000,00 per jaar en voor de drie
kerkfabrieken gezamenlijk;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Bavo een meerjarenplan heeft ingediend met raming
van de gemeentelijke bijdrage als volgt :
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Bedrag
€ 48.772,86
€ 69.245,69
€ 69.245,69
€ 69.245,69
€ 69.245,69
€ 69.245,69

Overwegende dat de drie kerkfabrieken gezamenlijk een meerjarenplan hebben ingediend met
raming van de gemeentelijke bijdrage als volgt :
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019

St Bavo
€ 48.772,86
€ 69.245,69
€ 69.245,69
€ 69.245,69
€ 69.245,69
€ 69.245,69

St Brixius
€
696,41
€ 48.265,00
€ 49.855,10
€ 51.285,00
€ 52.485,00
€ 53.345,00

St Laurentius
€ 26.112,85
€ 43.977,44
€ 44.308,30
€ 44.653,12
€ 45.012,42
€ 45.386,77

totaal
€ 75.582,12
€ 161.488,13
€ 163.409,09
€ 165.183,81
€ 166.743,11
€ 167.977,46

Overwegende dat deze bedragen ruimschoots het afgesproken bedrag van € 100.000,00 per
jaar voor de drie kerkfabrieken gezamenlijk ruimschoots overschrijden;
Overwegende dat het gemeentebestuur niet akkoord kan gaan bij een financiering van een
hoger hiërarchie zonder zelf, voorafgaand gehoord te worden in een zaak die rechtstreekse
implicaties kan hebben op de gemeentelijke financiën en dit voor zeer lange termijn;
Gelet op het gunstig advies van 3 september 2013 van het Bisdom Brugge over het
meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat het bisdom bij dit advies ook een advies verleent over eigen ontvangsten,
zijnde de vergoedingen aan de hogere hiërarchie en men hier dus rechter en partij speelt;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente het niet toelaat om hogere dotaties
in te schrijven en dat alle andere betrokken besturen (OCMW, politiezone) zich wel aan de
afspraken hebben gehouden voor wat betreft de evolutie van de dotaties in het kader van het
meerjarenplan;
Overwegende dat de kerkfabrieken geen inspanning hebben geleverd om de dotatie binnen het
voorgestelde meerjarenplan onder het afgesproken bedrag te krijgen;
Er wordt voorgesteld het meerjarenplan 2014-2019 niet goed te keuren.
Dhr. Jan De Potter, gemeenteraadslid, neemt niet deel aan de stemming van punt 15
tot en met 23.
Het meerjarenplan 2014-2019 wordt niet goedgekeurd met eenparigheid van
stemmen.

16. Kerkfabriek Sint-Brixius Ooigem - Meerjarenplan 2014-2019.
Gelet op de overlegvergadering van 3 oktober met alle voorzitters, secretarissen,
penningmeesters van de drie kerkraden en vertegenwoordiging vanuit de pastorale werking;
Overwegende dat tijdens deze vergadering afgesproken werd om de dotaties voor de drie
kerkfabrieken samen te begrenzen tot maximaal € 100.000,00 per jaar voor de periode 20142019 en dit voor de drie kerkfabrieken gezamenlijk;
Overwegende dat de bepaling van dit bedrag komt uit de berekening van de gemiddelde
dotatie van de drie kerkfabrieken gezamenlijk over de periode 1999-2013 waarbij een
gemiddelde wordt bekomen van € 106.333,45;
Overwegende dat, in het kader van de algemene besparingen op de gemeentebudgetten, het
bestuur akkoord kan gaan met een bedrag van € 100.000,00 per jaar en voor de drie
kerkfabrieken gezamenlijk;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Brixius een meerjarenplan heeft ingediend met raming
van de gemeentelijke bijdrage als volgt :
Jaar
2014
2015
2016

Bedrag
€ 696,41
€ 48.265,00
€ 49.855,10

2017
2018
2019

€ 51.285,00
€ 52.485,69
€ 53.345,00

Overwegende dat de drie kerkfabrieken gezamenlijk een meerjarenplan hebben ingediend met
raming van de gemeentelijke bijdrage als volgt :
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019

St Bavo
€ 48.772,86
€ 69.245,69
€ 69.245,69
€ 69.245,69
€ 69.245,69
€ 69.245,69

St Brixius
€
696,41
€ 48.265,00
€ 49.855,10
€ 51.285,00
€ 52.485,00
€ 53.345,00

St Laurentius
€ 26.112,85
€ 43.977,44
€ 44.308,30
€ 44.653,12
€ 45.012,42
€ 45.386,77

totaal
€ 75.582,12
€ 161.488,13
€ 163.409,09
€ 165.183,81
€ 166.743,11
€ 167.977,46

Overwegende dat deze bedragen ruimschoots het afgesproken bedrag van € 100.000,00 per
jaar voor de drie kerkfabrieken gezamenlijk ruimschoots overschrijden;
Overwegende dat het gemeentebestuur niet akkoord kan gaan bij een financiering van een
hoger hiërarchie zonder zelf, voorafgaand gehoord te worden in een zaak die rechtstreekse
implicaties kan hebben op de gemeentelijke financiën en dit voor zeer lange termijn;
Overwegende op het advies van 26 november 2013 van het Bisdom Brugge over het
meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat het bisdom bij dit advies ook een advies verleent over eigen ontvangsten,
zijnde de vergoedingen aan de hogere hiërarchie en men hier dus rechter en partij speelt;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente het niet toelaat om hogere dotaties
in te schrijven en dat alle andere betrokken besturen (OCMW, politiezone) zich wel aan de
afspraken hebben gehouden voor wat betreft de evolutie van de dotaties in het kader van het
meerjarenplan;
Overwegende dat de kerkfabrieken geen inspanning hebben geleverd om de dotatie binnen het
voorgestelde meerjarenplan onder het afgesproken bedrag te krijgen;
Er wordt voorgesteld het meerjarenplan 2014-2019 niet goed te keuren.
Dhr. Jan De Potter, gemeenteraadslid, neemt niet deel aan de stemming van punt 15
tot en met 23.
Het meerjarenplan 2014-2019 wordt niet goedgekeurd met eenparigheid van
stemmen.

17. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke - Meerjarenplan 2014-2019.
Gelet op de overlegvergadering van 3 oktober met alle voorzitters, secretarissen,
penningmeesters van de drie kerkraden en vertegenwoordiging vanuit de pastorale werking;
Overwegende dat tijdens deze vergadering afgesproken werd om de dotaties voor de drie
kerkfabrieken samen te begrenzen tot maximaal € 100.000,00 per jaar voor de periode 20142019 en dit voor de drie kerkfabrieken gezamenlijk;
Overwegende dat de bepaling van dit bedrag komt uit de berekening van de gemiddelde
dotatie van de drie kerkfabrieken gezamenlijk over de periode 1999-2013 waarbij een
gemiddelde wordt bekomen van € 106.333,45;
Overwegende dat, in het kader van de algemene besparingen op de gemeentebudgetten, het
bestuur akkoord kan gaan met een bedrag van € 100.000,00 per jaar en voor de drie
kerkfabrieken gezamenlijk;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Laurentius een meerjarenplan heeft ingediend met
raming van de gemeentelijke bijdrage als volgt :

Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Bedrag
€ 26.112,85
€ 43.977,44
€ 44.308,30
€ 44.653,12
€ 45.012,42
€ 45.386,77

Overwegende dat de drie kerkfabrieken gezamenlijk een meerjarenplan hebben ingediend met
raming van de gemeentelijke bijdrage als volgt :
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019

St Bavo
€ 48.772,86
€ 69.245,69
€ 69.245,69
€ 69.245,69
€ 69.245,69
€ 69.245,69

St Brixius
€
696,41
€ 48.265,00
€ 49.855,10
€ 51.285,00
€ 52.485,00
€ 53.345,00

St Laurentius
€ 26.112,85
€ 43.977,44
€ 44.308,30
€ 44.653,12
€ 45.012,42
€ 45.386,77

totaal
€ 75.582,12
€ 161.488,13
€ 163.409,09
€ 165.183,81
€ 166.743,11
€ 167.977,46

Overwegende dat deze bedragen ruimschoots het afgesproken bedrag van € 100.000,00 per
jaar voor de drie kerkfabrieken gezamenlijk ruimschoots overschrijden;
Overwegende dat het gemeentebestuur niet akkoord kan gaan bij een financiering van een
hoger hiërarchie zonder zelf, voorafgaand gehoord te worden in een zaak die rechtstreekse
implicaties kan hebben op de gemeentelijke financiën en dit voor zeer lange termijn;
Gelet op het gunstig advies van 12 november 2013 van het Bisdom Brugge over het
meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat het bisdom bij dit advies ook een advies verleent over eigen ontvangsten,
zijnde de vergoedingen aan de hogere hiërarchie en men hier dus rechter en partij speelt;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente het niet toelaat om hogere dotaties
in te schrijven en dat alle andere betrokken besturen (OCMW, politiezone) zich wel aan de
afspraken hebben gehouden voor wat betreft de evolutie van de dotaties in het kader van het
meerjarenplan;
Overwegende dat de kerkfabrieken geen inspanning hebben geleverd om de dotatie binnen het
voorgestelde meerjarenplan onder het afgesproken bedrag te krijgen;
Er wordt voorgesteld het meerjarenplan 2014-2019 niet goed te keuren.
Dhr. Jan De Potter, gemeenteraadslid, neemt niet deel aan de stemming van punt 15
tot en met 23.
Het meerjarenplan 2014-2019 wordt niet goedgekeurd met eenparigheid van
stemmen.

18. Vaststellen dotaties 2015-2019 Kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve.
Gelet op de overlegvergadering van 3 oktober met alle voorzitters, secretarissen,
penningmeesters van de drie kerkraden en vertegenwoordiging vanuit de pastorale werking;
Overwegende dat tijdens deze vergadering afgesproken werd om de dotaties voor de drie
kerkfabrieken samen te begrenzen tot maximaal € 100.000,00 per jaar voor de periode 20142019 en dit voor de drie kerkfabrieken gezamenlijk;
Overwegende dat de bepaling van dit bedrag komt uit de berekening van de gemiddelde
dotatie van de drie kerkfabrieken gezamenlijk over de periode 1999-2013 waarbij een
gemiddelde wordt bekomen van € 106.333,45;

Overwegende dat, in het kader van de algemene besparingen op de gemeentebudgetten, het
bestuur akkoord kan gaan met een bedrag van € 100.000,00 per jaar en voor de drie
kerkfabrieken gezamenlijk;
Overwegende dat volgende procentuele verdeling van de dotaties aan de kerkfabrieken werd
bekomen uit een studie van 1999 tot 2013 :

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

St Bavo
€ 26.540,47
€ 27.431,45
€ 33.163,84
€ 42.395,56
€ 35.592,00
€ 18.342,00
€ 44.655,00
€ 47.104,00
€ 44.982,00
€ 48.912,00
€ 36.210,00
€ 38.957,00
€ 87.654,00
€ 58.091,00
€ 51.332,46
€ 42.757,52
40,21%

St Brixius
€ 19.451,63
€ 18.687,65
€ 15.937,40
€ 21.458,29
€ 24.524,00
€ 22.023,00
€ 47.448,00
€ 50.606,00
€ 36.306,00
€ 55.986,96
€ 14.764,00
€ 35.103,00
€ 67.282,00
€ 19.238,64
€ 9.316,49
€ 30.542,20
28,72%

St Laurentius
€ 25.492,40
€ 29.571,76
€ 43.401,10
€ 32.881,78
€ 30.371,00
€ 32.340,00
€ 29.210,00
€ 35.043,53
€ 42.253,57
€ 40.880,04
€ 43.345,00
€ 31.347,00
€ 20.372,00
€ 32.611,56
€ 26.385,17
€ 33.033,73
31,07%

totaal
€ 71.484,51
€ 75.690,87
€ 92.502,34
€ 96.735,63
€ 90.487,00
€ 72.705,00
€ 121.313,00
€ 132.753,53
€ 123.541,57
€ 145.779,00
€ 94.319,00
€ 105.407,00
€ 175.308,00
€ 109.941,20
€ 87.034,12
€ 106.333,45
100%

Overwegende dat dit volgende verdeling geeft, toegepast op de maximale dotatie van €
100.000,00 per jaar en voor de kerkfabrieken gezamenlijk :
St Bavo
€

St Brixius St Laurentius
totaal
40.210,79 € 28.723,04 € 31.066,17 € 100.000,00

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Dhr. Jan De Potter, gemeenteraadslid, neemt niet deel aan de stemming van punt 15
tot en met 23.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

19. Vaststellen dotaties 2015-2019 Kerkfabriek Sint-Brixius Ooigem.
Gelet op de overlegvergadering van 3 oktober met alle voorzitters, secretarissen,
penningmeesters van de drie kerkraden en vertegenwoordiging vanuit de pastorale werking;
Overwegende dat tijdens deze vergadering afgesproken werd om de dotaties voor de drie
kerkfabrieken samen te begrenzen tot maximaal € 100.000,00 per jaar voor de periode 20142019 en dit voor de drie kerkfabrieken gezamenlijk;
Overwegende dat de bepaling van dit bedrag komt uit de berekening van de gemiddelde
dotatie van de drie kerkfabrieken gezamenlijk over de periode 1999-2013 waarbij een
gemiddelde wordt bekomen van € 106.333,45;
Overwegende dat, in het kader van de algemene besparingen op de gemeentebudgetten, het
bestuur akkoord kan gaan met een bedrag van € 100.000,00 per jaar en voor de drie
kerkfabrieken gezamenlijk;
Overwegende dat volgende procentuele verdeling van de dotaties aan de kerkfabrieken werd
bekomen uit een studie van 1999 tot 2013 :

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

St Bavo
€ 26.540,47
€ 27.431,45
€ 33.163,84
€ 42.395,56
€ 35.592,00
€ 18.342,00
€ 44.655,00
€ 47.104,00
€ 44.982,00
€ 48.912,00
€ 36.210,00
€ 38.957,00
€ 87.654,00
€ 58.091,00
€ 51.332,46
€ 42.757,52
40,21%

St Brixius
€ 19.451,63
€ 18.687,65
€ 15.937,40
€ 21.458,29
€ 24.524,00
€ 22.023,00
€ 47.448,00
€ 50.606,00
€ 36.306,00
€ 55.986,96
€ 14.764,00
€ 35.103,00
€ 67.282,00
€ 19.238,64
€ 9.316,49
€ 30.542,20
28,72%

St Laurentius
€ 25.492,40
€ 29.571,76
€ 43.401,10
€ 32.881,78
€ 30.371,00
€ 32.340,00
€ 29.210,00
€ 35.043,53
€ 42.253,57
€ 40.880,04
€ 43.345,00
€ 31.347,00
€ 20.372,00
€ 32.611,56
€ 26.385,17
€ 33.033,73
31,07%

totaal
€ 71.484,51
€ 75.690,87
€ 92.502,34
€ 96.735,63
€ 90.487,00
€ 72.705,00
€ 121.313,00
€ 132.753,53
€ 123.541,57
€ 145.779,00
€ 94.319,00
€ 105.407,00
€ 175.308,00
€ 109.941,20
€ 87.034,12
€ 106.333,45
100%

Overwegende dat dit volgende verdeling geeft, toegepast op de maximale dotatie van €
100.000,00 per jaar en voor de kerkfabrieken gezamenlijk :
St Bavo
€

St Brixius St Laurentius
totaal
40.210,79 € 28.723,04 € 31.066,17 € 100.000,00

De gemeenteraad wordt voorgesteld om zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Dhr. Jan De Potter, gemeenteraadslid, neemt niet deel aan de stemming van punt 15
tot en met 23.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

20. Vaststellen dotaties 2015-2019 Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke.
Gelet op de overlegvergadering van 3 oktober met alle voorzitters, secretarissen,
penningmeesters van de drie kerkraden en vertegenwoordiging vanuit de pastorale werking;
Overwegende dat tijdens deze vergadering afgesproken werd om de dotaties voor de drie
kerkfabrieken samen te begrenzen tot maximaal € 100.000,00 per jaar voor de periode 20142019 en dit voor de drie kerkfabrieken gezamenlijk;
Overwegende dat de bepaling van dit bedrag komt uit de berekening van de gemiddelde
dotatie van de drie kerkfabrieken gezamenlijk over de periode 1999-2013 waarbij een
gemiddelde wordt bekomen van € 106.333,45;
Overwegende dat, in het kader van de algemene besparingen op de gemeentebudgetten, het
bestuur akkoord kan gaan met een bedrag van € 100.000,00 per jaar en voor de drie
kerkfabrieken gezamenlijk;
Overwegende dat volgende procentuele verdeling van de dotaties aan de kerkfabrieken werd
bekomen uit een studie van 1999 tot 2013 :
St Bavo
1999 € 26.540,47
2000 € 27.431,45
2001 € 33.163,84

St Brixius
€ 19.451,63
€ 18.687,65
€ 15.937,40

St Laurentius
€ 25.492,40
€ 29.571,76
€ 43.401,10

totaal
€ 71.484,51
€ 75.690,87
€ 92.502,34

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

€ 42.395,56
€ 35.592,00
€ 18.342,00
€ 44.655,00
€ 47.104,00
€ 44.982,00
€ 48.912,00
€ 36.210,00
€ 38.957,00
€ 87.654,00
€ 58.091,00
€ 51.332,46
€ 42.757,52
40,21%

€ 21.458,29
€ 24.524,00
€ 22.023,00
€ 47.448,00
€ 50.606,00
€ 36.306,00
€ 55.986,96
€ 14.764,00
€ 35.103,00
€ 67.282,00
€ 19.238,64
€ 9.316,49
€ 30.542,20
28,72%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

32.881,78
30.371,00
32.340,00
29.210,00
35.043,53
42.253,57
40.880,04
43.345,00
31.347,00
20.372,00
32.611,56
26.385,17
33.033,73
31,07%

€ 96.735,63
€ 90.487,00
€ 72.705,00
€ 121.313,00
€ 132.753,53
€ 123.541,57
€ 145.779,00
€ 94.319,00
€ 105.407,00
€ 175.308,00
€ 109.941,20
€ 87.034,12
€ 106.333,45
100%

Overwegende dat dit volgende verdeling geeft, toegepast op de maximale dotatie van
€ 100.000,00 per jaar en voor de kerkfabrieken gezamenlijk :
St Bavo
€

St Brixius St Laurentius
totaal
40.210,79 € 28.723,04 € 31.066,17 € 100.000,00

De gemeenteraad wordt voorgesteld om zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Dhr. Jan De Potter, gemeenteraadslid, neemt niet deel aan de stemming van punt 15
tot en met 23.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

21. Vaststellen budget 2014 Kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve.
Gelet op de overlegvergadering van 3 oktober met alle voorzitters, secretarissen,
penningmeesters van de drie kerkraden en vertegenwoordiging vanuit de pastorale werking;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 28 november 2013 betreffende de niet-goedkeuring
van het meerjarenplan 2014-2019 en de vastlegging van de maximale dotaties voor de periode
2014-2019;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Bavo een budget heeft ingediend met raming van de
gemeentelijke bijdrage voor 2014 voor een bedrag van € 48.772,86;
Overwegende dat de drie kerkfabrieken gezamenlijk een budget hebben ingediend met raming
van de gemeentelijke bijdrage van minder dan € 100.000,00 als volgt :
Jaar
2014

St Bavo
€ 48.772,86

St Brixius
€
696,41

St Laurentius
totaal
€ 26.112,85 € 75.582,12

Overwegende dat het totaal bedrag het afgesproken bedrag van € 100.000,00 niet overschrijdt;
Gelet op het gunstig advies van 3 september 2013 van het Bisdom Brugge over het budget
2014;
Overwegende dat het bisdom bij dit advies ook een advies verleent over eigen ontvangsten,
zijnde de vergoedingen aan de hogere hiërarchie (MAR 2240 en MAR 2241) en men hier dus
rechter en partij speelt;
Overwegende dat het gemeentebestuur reeds herhaaldelijke keren heeft aangedrongen op het
verkrijgen van statistische gegevens over het kerkgebruik van de drie kerken;
Overwegende dat deze gegevens tot op heden nog niet werden verkregen;

Overwegende dat het gemeentebestuur een signaal wil geven aan het Bisdom dat zij een
transparantie eisen over het kerkgebruik van de drie kerken om een inschatting te kunnen
maken voor de toekomst van de drie gebouwen;
Overwegend dat de vergoedingen aan de hogere hiërarchie (MAR 2240 en MAR 2241) het
tekort, dat de gemeente moet bijpassen onder de vorm van de gemeentelijke dotatie aan de
kerkfabriek, verhoogt;
Overwegende dat dit voor de kerkfabriek Sint-Bavo gaat over een totaal bedrag van
€ 395.69;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Dhr. Jan De Potter, gemeenteraadslid, neemt niet deel aan de stemming van punt 15
tot en met 23.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

22. Vaststellen budget 2014 Kerkfabriek Sint-Brixius Ooigem.
Gelet op de overlegvergadering van 3 oktober met alle voorzitters, secretarissen,
penningmeesters van de drie kerkraden en vertegenwoordiging vanuit de pastorale werking;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 28 november 2013 betreffende de niet-goedkeuring
van het meerjarenplan 2015-2019 en de vastlegging van de maximale dotaties voor de periode
2015-2019;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Brixius een budget heeft ingediend met raming van de
gemeentelijke bijdrage voor 2014 voor een bedrag van € 696,41;
Overwegende dat de drie kerkfabrieken gezamenlijk een budget hebben ingediend met raming
van de gemeentelijke bijdrage van minder dan € 100.000,00 als volgt :
Jaar
2014

St Bavo
€ 48.772,86

St Brixius
€
696,41

St Laurentius
totaal
€ 26.112,85 € 75.582,12

Overwegende dat het totaal bedrag het afgesproken bedrag van € 100.000,00 niet overschrijdt;
Overwegende dat het bisdom bij dit advies ook een advies verleent over eigen ontvangsten,
zijnde de vergoedingen aan de hogere hiërarchie (MAR 2240 en MAR 2241) en men hier dus
rechter en partij speelt;
Overwegende dat het gemeentebestuur reeds herhaaldelijke keren heeft aangedrongen op het
verkrijgen van statistische gegevens over het kerkgebruik van de drie kerken;
Overwegende dat deze gegevens tot op heden nog niet werden verkregen;
Overwegende dat het gemeentebestuur een signaal wil geven aan het Bisdom dat zij een
transparantie eisen over het kerkgebruik van de drie kerken om een inschatting te kunnen
maken voor de toekomst van de drie gebouwen;
Overwegend dat de vergoedingen aan de hogere hiërarchie (MAR 2240 en MAR 2241) het
tekort, dat de gemeente moet bijpassen onder de vorm van de gemeentelijke dotatie aan de
kerkfabriek, verhoogt;
Overwegende dat dit voor de kerkfabriek Sint-Brixius gaat over een totaal bedrag van €
480,00;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Dhr. Jan De Potter, gemeenteraadslid, neemt niet deel aan de stemming van punt 15
tot en met 23.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

23. Vaststellen budget 2014 Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke.
Gelet op de overlegvergadering van 3 oktober met alle voorzitters, secretarissen,
penningmeesters van de drie kerkraden en vertegenwoordiging vanuit de pastorale werking;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 28 november 2013 betreffende de niet-goedkeuring
van het meerjarenplan 2014-2019 en de vastlegging van de maximale dotaties voor de periode
2014-2019;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Laurentius een budget heeft ingediend met raming van
de gemeentelijke bijdrage voor 2014 voor een bedrag van € 26.112,85;
Overwegende dat de drie kerkfabrieken gezamenlijk een budget hebben ingediend met raming
van de gemeentelijke bijdrage van minder dan € 100.000,00 als volgt :
Jaar
2014

St Bavo
€ 48.772,86

St Brixius
€
696,41

St Laurentius
totaal
€ 26.112,85 € 75.582,12

Overwegende dat het totaal bedrag het afgesproken bedrag van € 100.000,00 niet overschrijdt;
Gelet op het gunstig advies van 12 november 2013 van het Bisdom Brugge over het budget
2014;
Overwegende dat het bisdom bij dit advies ook een advies verleent over eigen ontvangsten,
zijnde de vergoedingen aan de hogere hiërarchie (MAR 2240 en MAR 2241) en men hier dus
rechter en partij speelt;
Overwegende dat het gemeentebestuur reeds herhaaldelijke keren heeft aangedrongen op het
verkrijgen van statistische gegevens over het kerkgebruik van de drie kerken;
Overwegende dat deze gegevens tot op heden nog niet werden verkregen;
Overwegende dat het gemeentebestuur een signaal wil geven aan het Bisdom dat zij een
transparantie eisen over het kerkgebruik van de drie kerken om een inschatting te kunnen
maken voor de toekomst van de drie gebouwen;
Overwegend dat de vergoedingen aan de hogere hiërarchie (MAR 2240 en MAR 2241) het
tekort, dat de gemeente moet bijpassen onder de vorm van de gemeentelijke dotatie aan de
kerkfabriek, verhoogt;
Overwegende dat dit voor de kerkfabriek Sint-Laurentius gaat over een totaal bedrag van €
808,94;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Dhr. Jan De Potter, gemeenteraadslid, neemt niet deel aan de stemming van punt 15
tot en met 23.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Dhr. Filiep De Vos, OCMW-voorzitter/schepen, vervoegt terug de zitting.
24. Aanpassen reglement hemelwaterputten.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende vaststelling van een
algemene gewestelijke bouwverordening inzake hemelwaterputten;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 30 juni 1999 aangaande de goedkeuring van
een gemeentelijk subsidiereglement voor installatie van eigen waterbevoorradingsinstallaties
of infiltratievoorziening;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 25 november 2009 aangaande het wijzigen
van het gemeentelijk subsidiereglement voor installatie van eigen
waterbevoorradingsinstallaties of infiltratievoorziening;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van
een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een
nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater;
Overwegende dat de gemeente een premie van € 500 voorziet, waarvan ze € 250 euro van het
Vlaamse Gewest terugbetaald krijgt en dit per hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening
als voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013
onder het thema water;
Overwegende dat de subsidie van de Vlaamse Overheid vanaf 1 januari 2014 wegvalt daar de
samenwerkingsovereenkomst milieu eind 2013 afloopt;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te geven voor een subsidie van
€ 250,00.
Dhr. Rik Buyse, schepen van financiën en begroting, licht dit agendapunt toe.
De U.-fractie vraagt naar de minimum inhoud van de hemelwaterputten en vraagt of
dit kan opgetrokken worden.
Antwoord: De minimum inhoud bedraagt 5.000 liter.
Er wordt akkoord gegaan met het bedrag van € 250,00 vanaf 1 januari 2014.
De U.-fractie vraagt om voorstel van beslissing i.v.m. optrekken van de minimum
inhoud van de hemelwaterputten en het reglement te agenderen in een volgende
gemeenteraad.
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 onthoudingen.

25. Aanpassen reglement grof vuil op afroep
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2008 aangaande de dienst ‘Grof vuil op
afroep’ van IMOG en dit voor de huis-aan-huis-inzameling van het grof huisvuil;
Gelet dat werd beslist dat de Gemeente Wielsbeke tussenkomt in de kostprijs van de service
ten bedrage van € (8.68-5) +((3.72-2)*aantal bijkomende stuks);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), en latere wijzigingen;
Gelet dat de kostprijs van de dienst ‘Grof vuil op afroep’ met ingang van 01 januari 2014 door
IMOG zal worden gewijzigd;
Gelet dat door IMOG voortaan een vaste kost van € 12 zal worden aangerekend voor de
ophaling, vermeerderd met € 0,20/kg;
Overwegende dat de prijs voor de inzameling van grof vuil per kilo dezelfde is als deze op het
containerpark;
Overwegende dat het toekennen van een algemene tussenkomst door de gemeente strijdig is
met het VLAREMA;
Overwegende dat sociale correctie wel kunnen toegelaten worden;
Gelet op de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12
november 2013 tot afschaffen van de geldende tegemoetkoming;
De gemeenteraad wordt voorgesteld de aanpassing goed te keuren.
De U.-fractie merkt op dat dit een dure zaak is en dat het privé interessanter is.
Antwoord: Door het heel beperkt gebruik in 2012 (38 personen) wordt het reglement
aangepast.
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

26. Aanpassen reglement groendaken.
Op 28 mei 2009 werd door de gemeenteraad een subsidiereglement vastgesteld voor de
aanleg van groendaken, dit besluit werd gewijzigd op 26 januari 2012.
Dit reglement kaderde in de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieu die de gemeente
heeft met de Vlaamse Overheid, deze subsidie loopt echter eind dit jaar af.

Er werd een subsidie van maximaal 31 euro/m² toegekend aan de gemeente op voorwaarde
dat de subsidie minimum 31 euro/m² bedraagt voor zover de kostprijs m² voor de aanleg van
het groendak minimum 31 euro/m² bedraagt.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen die voorstelt het
reglement groendaken met ingang vanaf 1/1/2014 af te schaffen;
Het dossier tot afschaffen van de subsidie voor de aanleg van groendaken ter goedkeuring
voor te leggen aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad schaft het reglement af.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

27. Vaststellen van een belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als
leegstaand of onafgewerkt (2014-2019).
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 42, 43 en 57;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels
betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het Besluit van de Vlaamse
regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting
van gebouwen en/of woningen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Wielsbeke van 26 januari 2010 betreffende de
belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt;
Overwegende de noodzaak om het bestaande belastingsreglement aan te passen;
Gelet op het voorstel van wijziging;
Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet
voorkomen en bestreden worden;
Gelet op het overleg met de andere gemeenten en de HRI;
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 5 november 2013
betreffende kennisname van de voorstellen van de HRI Izegem tot aanpassing van de
reglementen leegstand of onafgewerkt, verwaarlozing of bouwvallig en ongeschikt of
onbewoonbaar;
Gelet dat de verhoging vanaf het 4de jaar niet wordt toegepast en het maximum op
€ 3.000,00 te behouden;
Gelet op het uitgewerkte voorstel voor 2014-2019;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
De U.-fractie spreekt van een dubbel gevoel m.a.w. er zijn verschillende vormen van
leegstand.
De U.-fractie is vragende partij om geen belasting te heffen op leegstand die
onderhouden wordt en als 2de verblijf gebruikt wordt.
Antwoord: Tweede verblijven worden niet belast.
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

28. Vaststellen van een belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als
verwaarloosd of bouwvallig (2014-2019).
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 42, 43 en 57;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels
betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het Besluit van de Vlaamse

Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting
van gebouwen en/of woningen.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Wielsbeke van 03 juli 2008 betreffende de
belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als verwaarloosd of
bouwvallig;
Overwegende de noodzaak om woningen van slechte kwaliteit te bestrijden;
Gelet op het overleg met de andere gemeenten en de HRI;
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 5 november 2013
betreffende kennisname van de voorstellen van de HRI Izegem tot aanpassing van de
reglementen leegstand of onafgewerkt, verwaarlozing of bouwvallig en ongeschikt of
onbewoonbaar;
Gelet dat de verhoging vanaf het 4de jaar niet wordt toegepast en het maximum op
€ 3.000,00 te behouden;
Gelet op het uitgewerkte voorstel voor 2014-2019;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
De U.-fractie wil voor verkrotting geen rem op het maximum bedrag van € 3.000,00
zetten.
Antwoord: Met het bestaande reglement met een maximum bedrag van € 3.000,00
zien we al beweging in het straatbeeld.
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

29. Vaststellen van een belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als
ongeschikt of onbewoonbaar (2014-2019).
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 42, 43 en 57;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 19 juli 1997 en latere wijzigingen,
inzonderheid titel III – kwaliteitsbewaking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Wielsbeke van 03 juli 2008 betreffende de
belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als ongeschikt of
onbewoonbaar;
Gelet op het overleg met de andere gemeenten en de HRI;
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 5 november 2013
betreffende kennisname van de voorstellen van de HRI Izegem tot aanpassing van de
reglementen leegstand of onafgewerkt, verwaarlozing of bouwvallig en ongeschikt of
onbewoonbaar;
Gelet dat de verhoging vanaf het 4de jaar niet wordt toegepast en het maximum op
€ 3.000,00 te behouden;
Gelet op het uitgewerkte voorstel voor 2014-2019;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
De U.-fractie wil voor verkrotting geen rem op het maximum bedrag van € 3.000,00
zetten.
Antwoord: Met het bestaande reglement met een maximum bedrag van € 3.000,00
zien we al beweging in het straatbeeld.
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

30. Definitieve vaststelling GRUP Ooigem-Zuid.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 27/06/2013 aangaande de voorlopige vaststelling
van GRUP Ooigem-Zuid;
Gelet op het gevoerde openbaar onderzoek dat georganiseerd werd van 15/07/2013 tot
13/09/2013;
Gelet op het verslag van de Gecoro dd. 2/10/2013 en de voorwaardelijk gunstige adviezen van
de deputatie en de afdeling Ruimte en Erfgoed;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen en het RUP
definitief vast te stellen.
De U.-fractie wijst op de studiekosten en de infovergadering en vindt het jammer dat
bepaalde punten van de gecoro worden gevolgd en andere niet.
Antwoord: Het vorig voorstel is bijgewerkt.
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

31. Logo Leieland: samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad d.d. 26 augustus 2009 waarin werd beslist om toe te
treden tot het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Zuid-West-Vlaanderen en waarbij werd
gemeld dat deze toetreding geen financiële implicaties met zich meebracht;
Gelet op het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst vanwege LOGO Leieland voor de
periode 2014-2019 (zie bijlage), met de volgende zaken die moeten aangestipt worden:
- De voorgestelde samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor de periode van 6 jaar
met als voorgestelde begindatum 1.1.2014 en einddatum 31.12.2019;
- Het informeren door Logo Leieland is gratis maar elke vorm van begeleiding is in de
toekomst betalend – deze jaarlijkse toelage bestaat uit een forfaitair deel ten belope van €
1.000,00 en een aanvullend bedrag per inwoner van € 0,076 (gebaseerd op het
inwonersaantal van 1 januari van het komende jaar);
Gelet dat zowel de gemeentelijke diensten als de diensten van het OCMW in het verleden al
heel wat succesvolle acties hebben ondernomen in samenwerking met LOGO, zoals
bijvoorbeeld:
- Actie “Laat naar je borsten kijken” omtrent borstkankerpreventie (2012);
- Jaarlijkse griepvaccinatiecampagne waarbij alle 65- tot 69-jarigen worden opgeroepen
om zich te laten vaccineren tegen de seizoensgriep;
- Informatiesessie omtrent orgaandonatie (2011)
- Rookstopcursus voor de personeelsleden (2009)
- Publicatie van bijdragen vanwege LOGO in de gemeentelijke infokrant en op de
gemeentelijke website: campagne “Fit in je Hoofd”, “Gezonde Lenteschoonmaak”,
“Rokers verdienen een beloning”, …
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met 12 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.
De reden dat er door de U.-fractie ‘neen’ wordt gestemd, steunt op het feit dat er in
het verleden niet moest betaald worden en nu wel.

In toepassing van art. 22 van het gemeentedecreet en ingevolge het verzoek van
mevr. Isabelle Mervillie – Decrans en dhr. Youri Delporte van de U.-fractie, hebben
wij de eer u te laten weten dat navolgend punt aan de dagorde van de
gemeenteraadszitting van 28 november 2013 wordt toegevoegd :
‘Veiligheid voor iedereen in de Guido Gezellestraat gelegen te Ooigem’.
De veiligheid van de Guido Gezellestraat laat te wensen over, daarom is het
noodzakelijk om dit agendapunt te kunnen bespreken in de gemeenteraad van 28
november 2013, nl.:

- veiligheid voetgangers
- veiligheid fietsers
- veiligheid auto's en vrachtverkeer
De gemeenteraad neemt akte.

