
 

GEMEENTERAAD DD.28 OKTOBER 2009 
 

Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, 

Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), 

schepenen 

Jacques Debode, 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, Kathleen 

Devliegere-Dewever, Cecile Vanhoutte, gemeenteraadsleden 

en Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris. 

 

Dhr. Jacques Debode, gemeenteraadslid, is verontschuldigd. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

2. Tariefwijziging speelpleinwerking. 

In haar zitting van 26/06/2009 besliste het College van Burgemeester en Schepenen dat vanaf 

zomervakantie 2009 niet meer extra dient bijbetaald te worden voor extra animaties en 

zwembeurten op de speelpleinwerking.  

 

Om deze investering enigszins op te vangen, stelt de gemeentelijke Jeugddienst voor om de 

algemene tarieven van de speelpleinwerking lichtjes te verhogen.  

 

De gehanteerde tarieven tijdens de zomervakantie 2009 waren:  

- Inschrijvingsgeld: € 3,80 per jaar 

- Voormiddag:  € 1,90 

- Namiddag: € 1,90 (incl. vieruurtje en drankje) 

- Halve dag met middagmaal: € 4,40 

- Volledige dag (incl. middagmaal): € 6,20 

- Extra’s (kindercircus, springkasteel, zwemmen,…): geen bijkomende kosten voor de 

ouders 

 

Uit de prijsvergelijkingen met andere West-Vlaamse speelpleinwerkingen blijkt dat 

speelpleinwerkingen die vergelijkbare openingsuren hebben als onze speelpleinwerking, een 

minimumprijs hanteren van € 2,00 per halve dag. Vaak dient dan nog steeds bijbetaald te 

worden voor extra activiteiten.  

 

Rekening houdende met het advies van de jeugdraad en het lokaal overleg kinderopvang, 

komt de jeugddienst tot het volgende voorstel:  

 

Om de prijs niet in één keer drastisch te verhogen, stelt de jeugddienst voor om de kostprijs 

van de speelpleinwerking vanaf 1 januari 2010 af te ronden naar:  

- Halve dag: € 2,00 

- Halve dag met middagmaal: € 4,50 

- Volledige dag: € 6,50 

- Inschrijvingsgeld: € 4,00 per kalenderjaar 

 



Indien traiteurs als Esthio en WVS hun maaltijdprijzen in de toekomst verhogen, dient ook 

voor de speelpleinwerking een prijsaanpassing zich op.  

 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang stelde voor om een tien-beurtenkaart in te voeren. Het 

voordeel van een dergelijk systeem is dat de betaling verzekerd wordt, aangezien men vooraf 

moet betalen.  

De jeugddienst vindt dit echter een omslachtig systeem, aangezien nadien de niet-opgebruikte 

beurten moeten terugbetaald worden. Ook streeft de jeugddienst naar eenzelfde 

betalingssysteem voor zowel de gemeentelijke kleuteropvang als de speelpleinwerking. 

Aangezien de kleuteropvang met diverse tarieven werkt (een tweede kind van eenzelfde gezin 

krijgt korting), is een beurtensysteem voor de kleuteropvang niet haalbaar.  

De jeugddienst stelt dan ook voor om de betaalwijze niet te wijzigen, dus niet met een 

beurtenkaart te werken, maar telkens na de vakantie het verschuldigde bedrag te factureren. 

De WDV-fractie gaat niet akkoord, om reden dat er sociale tarieven gehanteerd 
dienen te worden. 
Antwoord: Het vorig systeem was niet sociaal, onder meer voor extra activiteiten 
moest er bijbetaald worden, waardoor bepaalde kinderen van burgers uitgesloten 
werden. 
De WDV-fractie vindt dit een verkapte vorm van belastingsverhoging. 
Antwoord: Dit is geen belasting, maar een dienstverlening. 
De WDV-fractie vraagt of er problemen zijn met de administratieve afhandeling. 
Antwoord: Soms moeten er facturen gemaakt worden voor kleine bedragen voor die 
extra activiteiten, wat ook geld kost. Vandaar dat er geopteerd werd voor een 
algemeen tarief. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 8 neen-stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Definitieve vaststelling GRUP Venster op de Leie, deel I oude Leiearm Stamphoek 

Voorliggend ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan betreft een zone gelegen 

in industrie volgens het gewestplan Roeselare-Tielt dd. 17/12/1979.  Het betreft een strook 

gelegen tussen een rij zonevreemde woningen, gelegen langs de Ooigemstraat, en de oude 

Leiearm.   

Tussen de oude Leiearm en de gekanaliseerde Leie ligt het gebied van de containerterminal.  

Het fietspad langs de Leie werd omgelegd langs de oude Leiearm, dit voor de veiligheid. 

De resterende strook industriegrond tussen de woningen en de oude Leiearm is niet bruikbaar 

om te ontwikkelen als industriegrond, te smal en gelegen in het valleigebied van de 

natuurlijke loop van de Leie. 

De grond en de oude Leiearm verbinden het natuurgebied van de Torenvalk en het resterende 

deel van de Leiearm langs het afvalbakkenpark.  Door dit gebied als natuurgebied te 

selecteren wordt een verbinding gemaakt tussen beide natuurlijke biotopen. 

Door kleine ingrepen en gebruik te maken van bestaande toegangen kan het gebied ook deel 

uitmaken van een groter recreatief netwerk van fiets- en wandelroutes. 

Voorliggend ontwerp bestaat uit een bestaande toestand, memorie van toelichting, 

bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften.  Het dossier wordt vervolledigd door 

het verslag van de GECORO, inclusief adviezen van de bevoegde instanties. 

De WDV-fractie stemt tegen, gezien het een stuk grond was die deel uitmaakte van 
een uniform stuk industrie en nu doorkruist wordt door natuur. 
Antwoord: Wat is de bruikbaarheid van deze gronden en er is tevens een procedure 
lopende van tijdens de vorige legislaturen, waardoor de bestemming 'industrie' niet 
meer aangewezen is. 
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 7 neen-stemmen. 
 



4. Gaselwest - Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2009 - Goedkeuring 

van statutenwijzigingen en agenda Gaselwest. 

De opsomming van de te behandelen agendapunten is in bijlage gevoegd. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger 

opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 7 neen-stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Brandweerbeveiliging -  bijdrage in de kosten -  dienstjaar 2002 - gemeenterekening 

2001. 

Door middel van een brief van 03/09/2009 ontvangen op 16/09/2009 met als kenmerk 

F.D.O.H. nr. BW/90/Dj02-Rek01 laat de Federale administratie Civiele veiligheid onder de 

Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen ons weten dat het gemeenteaandeel in de 

brandbeveiliging dienstjaar 2002 berekend werd en dat de bijdrage voor onze gemeente  

€ 170 104,71 bedraagt.  De betaling gebeurt door een ambtshalve afname van de rekening 

Dexia Bank, nadere specificaties van tijdstip van afhoudingen worden niet meegedeeld. 

In de dienstjaarrekening 2002 werd hiervoor onder het artikel 351/435-01 een vastlegging 

gedaan (vastleggingsnummers 3071, 2002 en 5750, 2007 ) voor een totaalbedrag van  

€ 151.000,00  Deze vastlegging is echter ontoereikend en er dient bijgevolg bijkomend 

krediet (€ 19105,00) te worden voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging. 

De Vlaams Belang-fractie vraagt wat er zal gebeuren met de brandweerhervorming. 
Antwoord: De hervorming is uitgesteld wegens het financiële aspect. De kosten 
zullen sowieso veel hoger zijn dan heden. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kennisname OCMW - rekening 2007. 

De rekening 2007 van het OCMW is opgemaakt volgens de nieuwe beleidsinstrumenten. 

In bijlage is gevoegd :  

- de geconsolideerde resultatenrekening 

- tabel 1 : cashflow zonder gemeentelijke bijdrage  

- tabel 2 : gemeentelijke bijdrage in de exploitatie en de aflossingen geconsolideerd 

- tabel 3 : liquiditeitstabel 

- tabel 4 : overzicht gemeentelijke bijdrage 

De rekening 2007 van het OCMW is vastgesteld in de OCMW-raad van 29 september 2009. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 



7. Goedkeuring budgetwijziging nr. 4 - buitengewone dienst. 

De budgetwijziging nr. 4 – buitengewone dienst – dienstjaar 2009 wordt in bijlage gevoegd. 

Er wordt een toelichting gegeven door dhr. Rik Buyse, schepen van begroting en 
financiën, waarbij hij opmerkt dat er ongeveer 10% verlaging is; de grootste uitgaven 
zijn de Ooigemstraat in Wielsbeke, het klooster in Sint-Baafs-Vijve en de inrichting 
van Den Aert in Sint-Baafs-Vijve; 
De WDV-fractie merkt op dat het serieuze investeringen zijn en dat dit niet gebeurt 
met eigen middelen maar via commercial paper; 
Gelet op het antwoord dat er ook subsidies zijn en dat dit toelaat om dit totaal bedrag 
te kunnen uitgeven; 
Gelet dat de WDV-fractie opmerkt dat volgens de cijfers dit een probleem zal zijn 
voor de toekomst; 
Gelet op het antwoord dat de wegenis er slecht bij ligt en dat koken geld kost; 
Gelet dat de verklarende nota die mondeling door de dhr. Rik Buyse, schepen van 
financiën werd toegelicht nog zal overgemaakt worden aan de gemeenteraadsleden; 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 8 neen-stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

8. Goedkeuring budgetwijziging nr. 5 - gewone dienst. 

De budgetwijziging nr. 5 – gewone dienst – dienstjaar 2009 wordt in bijlage gevoegd. 

Er wordt een toelichting gegeven door dhr. Rik Buyse, schepen van begroting en 
financiën waarbij hij de belangrijkste wijzigingen toelicht met name, de verlaging van 
de ontvangsten (belasting onbebouwde percelen die niet is ingevoerd) en de stijging 
van de uitgaven (brandweer + onwaarden vorige legislatuur); 
Gelet dat de WDV-fractie stelt dat het resultaat van 2007 is, dat er van ongeveer  
€ 4 mio nog slechts € 523 000,00 overblijft; 
Gelet op het antwoord dat er moet bespaard worden en dat de financieel beheerder 
probeert tegen eind volgend jaar een totale kost per dienst te verkrijgen, vandaar 
enkele verschuivingen; 
Gelet dat de WDV-fractie opmerkt dat de prestaties van derden niet daalt, alhoewel 
extra personeel; 
Gelet dat de Vlaams Belang-fractie verneemt van raadsleden van een andere 
buurgemeente dat Wielsbeke het niet goed doet (cfr. brief gouverneur); 
Gelet op het antwoord dat dit reeds in vorige gemeenteraad werd aangehaald; 
Gelet dat er € 514 428 euro meer uitgaven slaan op jaren van voor deze legislatuur; 
Gelet dat de belasting op onbebouwde percelen (390 000 euro), wegens het lokaal 
pact niet kon uitgevoerd worden; 
Gelet dat deze beide sommen, 85% van het extra negatieve saldo uitmaken; 
Gelet dat de verklarende nota die mondeling door de dhr. Rik Buyse, schepen van 
financiën werd toegelicht nog zal overgemaakt worden aan de gemeenteraadsleden; 
De WDV-fractie vraagt toelichting en detail over de volgende artikelen. 
pagina 4: 104-123-12 
pagina 10: 76405/122-48 
pagina 11: 76402/123-06 
Gelet op het antwoord dat dit tegen de volgende gemeenteraad zal bezorgd worden. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 8 neen-stemmen. 
 
 

 

 

 

 



9. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke - rekening 2008 - Kennisname van de 

goedkeuring door dhr. Gouverneur. 

Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de rekening over het 

dienstjaar 2008 van het kerkbestuur “Sint-Laurentius” van 7 oktober 2009, per brief verstuurd 

op 9 oktober 2009 onder de referentie 2009-6107/V-2008/59/02/R, ontvangen op 12 oktober 

2009, die ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad. 

 

Gelet op de algemene opmerkingen: 

� Stichtingen zijn in te schrijven op de staat van het vermogen 

� De door het kerkbestuur met de rekening 2008 toegestuurde interne kredietwijziging 

2008 kan niet meer worden vastgesteld in 2009, in casu door de kerkraad op 13 april 2009, 

datum waarop eveneens de rekening 2008 werd vastgesteld. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke - budget 2010. 

Gelet op het overleg tussen gemeentebestuur en de kerkfabrieken op 2 september 2009; 

Gelet op de beslissing van 7 september 2009 van de kerkraad Sint-Laurentius Wielsbeke 

waarbij het budget 2010 van de kerkfabriek werd vastgesteld; 

Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 23 september 2009; 

Gelet dat de raad kennis neemt van de gemeentelijke bijdrage in het exploitatiebudget 2010 

van de Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke binnen het bedrag, opgenomen in het 

goedgekeurde meerjarenplan, zijnde € 31 346,28 bedraagt; 

Gelet het voorstel dat de raad de gemeentelijke bijdrage in het investeringsbudget 2010 van de 

Kerkfabriek Sint-Laurentius niet goedkeurt voor een bedrag van € 2 500,00; 

Gelet dat de Kerkfabriek Sint-Laurentius gevraagd zal worden om zo snel mogelijk een 

aangepast meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve - rekening 2008 - Kennisname van 

de goedkeuring door dhr. Gouverneur. 

Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de rekening over het 

dienstjaar 2008 van het kerkbestuur “Sint-Bavo” van 27 juli 2009, per brief verstuurd op 29 

juli 2009 onder de referentie 2009-2789/V-2008/59/04/R, ontvangen op 31 juli 2009, die ter 

kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad. 

 

Gelet op de volgende algemene opmerkingen: 

 

� De rekening sluit in investeringen met een tekort van € 2 577,30. Voor zover dit 

investeringstekort niet te wijten is aan het laattijdig uitbetalen van subsidies of andere 

gevallen van overmacht, moet de kerkfabriek in de toekomst voldoende financiering voorzien 

voor investeringen; 



� Het bedrag van € 315,29, deel uitmakend van de belegging t.b.v. € 7 182,24, dient 

uiterlijk bij het einde van de beleggingstermijn teruggestort te worden op de lopende 

rekening; 

� De door de kerkfabriek met de rekening 2008 toegestuurde interne kredietaanpassing 

2008 kan niet meer worden vastgesteld in 2009, in casus door de kerkraad op 20 januari 2009, 

datum waarop eveneens de rekening 2008 werd vastgesteld; 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

12. Kennisname budgetwijziging 2009 van de Kerkfabriek Sint-Brixius Ooigem. 

Gelet op het overleg tussen het gemeentebestuur en de kerkfabrieken van 2 september 2009; 

De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem heeft voor het dienstjaar 

2009 een budgetwijziging opgemaakt en goedgekeurd in zitting van 1 oktober 2009, en 

ontvangen door het gemeentebestuur op 2 oktober 2009. 

De gemeenteraad wordt dit voor kennisgeving meegedeeld. 

Er is een gunstig advies van 15 september 2009 van het Bisdom Brugge. 

De gemeenteraad moet dit budget enkel ter kennisname behandelen aangezien dat de 

gemeentelijke bijdrage binnen de marges van het meerjarenplan blijft. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Psilon - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen  - Buitengewone algemene 

vergadering van 8 december 2009 - Goedkeuren agenda. 

De opsomming van de te behandelen agendapunten is in bijlage gevoegd. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger 

opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

De eerste steenlegging van het crematorium te Kortrijk is voorzien in het voorjaar 
2010. Het lot ruwbouw is toegewezen aan Furnibo Veurne. 
Er is nog mogelijkheid voor toetreding van nieuwe vennoten. De toetreding van de 
gemeenten van het Arrondissement Tielt verloopt vlot. 
De kostprijs bedraagt een totaal van 7,7 miljoen euro. Dit is onder de voorziene 
raming. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

14. Psilon - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen  - Buitengewone algemene 

vergadering van 8 december 2009 - Aanduiden vertegenwoordiger. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger voor hogergenoemde buitengewone algemene 

vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: Benoit Gaby 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 


