GEMEENTERAAD DD. 28 SEPTEMBER 2011
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, Cecile Vanhoutte, Muylaert-Abid
Rachida, gemeenteraadsleden
en Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris.
Dhr. Paul De Blanck is verontschuldigd.
OPENBARE ZITTING
1. Aktename ontslag Filip Dinneweth uit partij Vlaams Belang.
Met e-mail dd. 17 augustus 2011 deelt gemeenteraadslid Filip Dinneweth mee dat hij ontslag
heeft genomen uit de partij het Vlaams Belang. Hij is van plan om de rest van de legislatuur
als onafhankelijk raadslid te zetelen.
De gemeenteraad neemt hier kennis van.
Waarvan kennisname.

2. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.

Project Guido Gezellestraat : inlijving in het openbaar domein en onderhouden :
principieel akkoord
De Gemeente heeft de intentie om in de Guido Gezellestraat te Ooigem – Wielsbeke een
project tot het bouwen van een aantal sociale huurwoongelegenheden te realiseren.
Om subsidie vanwege de VMSW te bekomen voor dit project dient de initiatiefnemer te
beschikken over een intentieverklaring van de gemeenteraad over de opname van de gronden
in het gemeentelijk openbaar domein en het onderhoud ervan.
Hoewel het beoogde project gerealiseerd wordt door de gemeente op haar eigendom, is het ter
vervollediging van het dossier voor de VMSW aangewezen dat de gemeenteraad toch beslist
over de intentieverklaring m.b.t. bovengenoemde punten.
De gemeenteraad wordt gevraagd dergelijke intentieverklaring te onderschrijven.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. Goedkeuren aanpassing moederconvenant
Gelet op de gemeenteraad dd. 30 januari 2002 waarbij het mobiliteitsconvenant werd
goedgekeurd;
Gelet op het schrijven van Agentschap Wegen en Verkeer van 01 juli 2011;
Gelet dat een nieuwe moederconvenant door de gemeente dient ondertekend te worden
omwille van het feit dat de huidige vervallen is;
Gelet dat de volgende koepelmodules gekoppeld dienen te worden aan het nieuwe
moederconvenant: 37017/14/A - 37017/1/A – 37017/14/B –37017/17/B - 37017/2/17/A –
37017/13/A en 37017/4/A;
De gemeenteraad wordt verzocht het nieuwe moederconvenant goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5.

Brandweerbeveiliging - bijdrage in de kosten - dienstjaar 2005 - gemeenterekening
2004.
Door middel van een brief van 15 juli 2011 ontvangen op 19 juli 2011 met als kenmerk
F.D.O.H. nr. BW/90/Dj05-Rek04 laat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Civiele veiligheid onder de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen ons weten dat het
gemeenteaandeel in de brandbeveiliging dienstjaar 2005, gemeenterekening 2004 berekend
werd en dat de bijdrage voor onze gemeente € 245.663,18 bedraagt.
De betaling gebeurt door een ambtshalve afname van de rekening Dexia Bank, nadere
specificaties van tijdstip van afhoudingen worden niet meegedeeld.
Op het formulier T staan op de volgende vastleggingsnummers de volgende kredieten
beschikbaar: 3694/2004: € 124.000; 5428/2009: € 46.105 (= € 170.105)
Beide kredieten zijn samen echter onvoldoende .
In de eerstvolgende budgetwijziging zal er een bijkomend krediet vastgelegd worden voor een
bedrag van € 75.558,18.
De gemeenteraad wordt hiervan in kennis gesteld en geeft negatief advies.
Waarvan kennisname.
Er wordt negatief advies verleend met eenparigheid van stemmen.

6.

Brandweerbeveiliging - bijdrage in de kosten - dienstjaar 2006 - gemeenterekening
2005.
Door middel van een brief van 15 juli 2011 ontvangen op 19 juli 2011 met als kenmerk
F.D.O.H. nr. BW/90/Dj06-Rek05 laat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Civiele veiligheid onder de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen ons weten dat het
gemeenteaandeel in de brandbeveiliging dienstjaar 2006, gemeenterekening 2005 berekend
werd en dat de bijdrage voor onze gemeente € 247.903,61 bedraagt.
De betaling gebeurt door een ambtshalve afname van de rekening Dexia Bank, nadere
specificaties van tijdstip van afhoudingen worden niet meegedeeld.
Op het formulier T staan op de volgende vastleggingsnummers de volgende kredieten
beschikbaar: 3694/2004: € 124.000; 5428/2009: € 46.105 (= € 170.105)
Beide kredieten zijn samen echter onvoldoende .

In de eerstvolgende budgetwijziging zal er een bijkomend krediet vastgelegd worden voor een
bedrag van € 77.798,61.
De gemeenteraad wordt hiervan in kennis gesteld en geeft negatief advies.
Waarvan kennisname.
Er wordt negatief advies verleend met eenparigheid van stemmen.

7. Psilon Kortrijk - waarborg leningen door de aangesloten gemeentebesturen.
Op 28 april 2010 heeft de gemeenteraad volgende beslissingen genomen:
1. Principiële beslissing tot medewaarborg van het globale kredietplafond van
7.700.000 euro ter financiering van de investeringen van Psilon, ten belope van 2,10 %.
2. Beslissing tot medewaarborg van de eerste lening van 2.500.000 euro die door Psilon
werd aangegaan bij Dexia Bank.
De raad van bestuur van Psilon heeft op 21 juni 2011 beslist bij ING België nv een tweede
lening aan te gaan, voor een totaal bedrag van 4.200.000 euro.
Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om ook het proportioneel deel van deze
lening te waarborgen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

8.

Activeringsheffing niet-bebouwde percelen aanslagjaren 2010 - 2011 : intrekking
diverse beslissingen
Op 22 december 2009 en 20 december 2010 keurde de gemeenteraad de activeringsheffing op
de niet bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling evenals deze gelegen in
een gebied bestemd voor wonen, goed, en dit respectievelijk voor de aanslagjaren 2010 en
2011.
Bij de opmaak van het kohier voor het aanslagjaar 2010 is evenwel gebleken dat deze
reglementering een aantal onvolkomenheden bevat.
Aan de gemeenteraad wordt dan ook voorgesteld om volgende beslissingen in te trekken :
1. Vaststellen gemeentelijke kohierbelasting activeringsheffing op de niet-bebouwde
percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling – aanslagjaar 2010 (zitting van 22
december 2009)
2. Vaststellen gemeentelijke kohierbelasting activeringsheffing op de niet-bebouwde
percelen gelegen in gebieden bestemd voor wonen – aanslagjaar 2010 (zitting van 22
december 2009)
3. Vaststellen gemeentelijke kohierbelasting activeringsheffing op de niet-bebouwde
percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling – aanslagjaar 2011 (zitting van 20
december 2010)
4. Vaststellen gemeentelijke kohierbelasting activeringsheffing op de niet-bebouwde
percelen gelegen in gebieden bestemd voor wonen – aanslagjaar 2011 (zitting van 20
december 2010).
Tevens stellen we vast dat er van een heel wat van de onbebouwde percelen reeds
bouwdossiers ingediend werden.
Intrekking met eenparigheid van stemmen.

9. Kerkfabriek Sint-Bavo: budget 2012 en meerjarenplan.
Gelet op de beslissing van 28 juni 2011 van de kerkraad Sint-Bavo,Sint-Baafs-Vijve waarbij
het budget 2012 van de kerkfabriek werd vastgesteld;
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 01 juli 2011;
Gelet dat het budget 2012 van de Kerkfabriek Sint-Bavo wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad ter goedkeuring;
Gelet dat de exploitatietoelage de meerjarenplanning niet overstijgt, en hiervan kennis wordt
genomen;
Gelet dat de investeringstoelage de meerjarenplanning niet overstijgt, maar dat er nog
bijkomende uitleg werd gevraagd aan de penningmeester van de kerkfabriek Sint-Bavo;
Gelet op het 6-maandelijks overleg met de kerkfabriek;
Gelet dat er afspraken gemaakt geweest zijn met de kerkfabriek waarbij alle investeringen aan
het kerkgebouw via de ontwerper Demeyere, opgemaakt zullen worden;
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de exploitatietoelage en de
investeringstoelage niet goed te keuren.
Waarvan kennisname.
De investeringstoelage niet goed te keuren met eenparigheid van stemmen.

10. Oprichting InterRio - samenwerkingsverband voor belangenbehartiging voor
gemeentelijk rioolbeleid.
Om inzake gemeentelijk rioolbeleid de belangenbehartiging beter te bundelen en het beleid een
structurele gesprekspartner aan te bieden, beslisten de rioolbeheerders en de VVSG om een
nieuw samenwerkingsverband op te richten met de naam InterRio.
InterRio wil de spreekbuis zijn van alle publieke instanties die gemeentelijke rioleren beheren.
Alle publieke rioolbeheerders, met inbegrip van de gemeenten die hun riolen zelf beheren,
worden uitgenodigd om deel te nemen aan Interrio.
Overwegende
- het maatschappelijk belang van rioolbeheer;
- de sterke band van rioolbeheer met het gemeentelijk openbaar domein en de gemeentelijke
openbare werken
- de vele financiële middelen die rioolbeheer vergt;
- het doel van InterRio :
o in alle aangelegenheden die het beleid betreffen inzake gemeentelijk rioolbeheer:
informatie uit te wisselen, welbepaalde thema’s te bespreken, gezamenlijke
standpunten te formuleren ;
o de capaciteit voor bovenstaande op het lokale niveau te verhogen en te verankeren;
de standpunten te bepleiten bij de relevante overheden, organisaties en/of private
instanties;
o een duurzame, kostenefficiënte en klantvriendelijke voorziening van
afvalwaterbeheer te bevorderen rekening houdend met de lokale maatschappelijke
context;
o te streven naar duurzame en kwaliteitsvolle watersystemen;
- het feit dat de gemeente Wielsbeke zelf haar riolen beheert;
- dat de gemeente Wielsbeke de standpunten van deze nieuwe organisatie voor
sectorspecifieke belangenbehartiging mee wil bepalen en ondersteunen;
stelt het College van burgemeester en schepenen voor mee in te stappen in InterRio.
Er wordt dan ook aan de gemeenteraad gevraagd om het ontwerp van toetredingsovereenkomst
(toegevoegd aan het dossier) goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

