GEMEENTERAAD DD. 29 APRIL 2008
Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester,
Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Daisy Haydon-Lippens (voorzitter
OCMW), schepenen
Jacques Debode, Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout, Hilde DebommarezVermeulen, Isabelle Decrans-Mervillie, Guido Callewaert, 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.
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting.
Goedgekeurd met 18 ja-stemmen en 1 neen-stem.

2. Lokaal Pact : toetreding
Het pact is een politiek akkoord tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse gemeenten en
provincies, dat uiting geeft aan hun wederzijds vertrouwen. Het houdt voor beide partijen een
engagement in om vrijwillig en op een loyale wijze de gemaakte afspraken uit te voeren.
De Vlaamse Regering verbindt zich ertoe om de in het pact vermelde voordelen toe te kennen
aan de gemeenten die toetreden tot het pact. De Vlaamse Regering zal haar engagementen
omzetten in regelgeving.
De lokale besturen zullen hun toetreding tot het pact en hun daaruit voortvloeiende politieke
engagement organiseren door het nemen van de nodige raadsbesluiten en door de weerslag
ervan correct op te nemen in hun budgetten en meerjarenplannen.
Het pact biedt enerzijds voor de lokale besturen nieuwe financiële mogelijkheden; zo besliste
de Vlaamse Regering onder meer om de uitstaande leningschulden van gemeenten die
toetreden tot het pact, over te nemen ten belope van 100 euro per inwoner. Bij
programmadecreet zal de Vlaamse Regering gemachtigd worden leningen aangegaan vóór 31
december 2007, door de gemeenten en desgevallend hun OCMW’s, op te nemen in haar
directe schuld, met het oog op de onmiddellijke vervroegde terugbetaling van deze leningen.
Anderzijds geeft het pact een kader aan waarbinnen de lokale fiscaliteit de eerstvolgende jaren
het best zou evolueren en dat een beleid van duurzame economische en ecologische
ontwikkeling ondersteunt.
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

3.

Delegatie aan het college van burgemeester en schepenen voor het aanstellen en ontslaan
van de leden van het managementteam.
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 96, dat bepaalt dat er in elke gemeente een
managementteam is, en dat de leden van het managementteam worden aangesteld door de
gemeenteraad;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 43, dat bepaalt dat de gemeenteraad deze
bevoegdheid kan delegeren aan het college van burgemeester en schepenen, behoudens de
aanstelling en het ontslag van de gemeentesecretaris en financieel beheerder, waarvoor de
gemeenteraad bevoegd blijft;
Gelet op de beslissing dd. 28/06/2007 houdende samenstelling van het managementteam, dat
naast de gemeentesecretaris en de financieel beheerder ook bestaat uit het diensthoofd
beleidsondersteuning en het afdelingshoofd technische dienst;
Overwegende de aanstellingsbevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen
voor de overige personeelsleden, overeenkomstig artikel 106 van het gemeentedecreet;
Overwegende de grotere flexibiliteit die uitgaat vanwege het college van burgemeester en
schepenen als aanstellende overheid, omwille van de hogere frequentie vergaderingen;
overwegende dat het daarom aangewezen is de aanstellingsbevoegdheid voor de leden van het
managementteam ook te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen;
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 neen-stemmen.

4. Evaluatie openingsuren gemeentehuis sinds 1 april 2007
Op het college van burgemeester en schepenen van 04 april 2008, gezien de aantallen voor de
dienst burgerzaken, wordt beslist volgende openingsuren van het gemeentehuis te behouden:
Maandag: van 8u tot 12u
Dinsdag: van 8u tot 12u en van 15u tot 19u
Woensdag: van 8u tot 12u en van 13u tot 17u
Donderdag: van 8u tot 12u
Vrijdag: van 8u tot 12u.
Na 1 jaar zal er terug geëvalueerd worden;
De WDV-fractie merkt op dat er volgens hen nog veel mogelijke bezoekers zijn voor
de zaterdagvoormiddag.
Antwoord: Er wordt gevraagd de aanvragen door te geven aan de administratie.
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

5. Aanpassen tarieven sportklassen en schoolzwemmen.
De huidige tarieven voor het schoolzwemmen en de sportklassen dateren reeds van geruime
tijd terug.
Teneinde het hoofd te bieden aan de voortdurend stijgende energiekosten is het noodzakelijk
om de tarieven voor het schoolzwemmen en de sportklassen aan te passen.
Hierbij komt het passend over om bij deze tarieven een onderscheid te maken tussen
Wielsbeekse en niet-Wielsbeekse scholen.

Aan de Gemeenteraad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan een reglement houdende
de gewijzigde tarieven voor sport²klassen en schoolzwemmen.
Dit reglement zal per 1 september 2008 van toepassing zijn.
In bijlage vindt u, ter info, een kopie van het voorstel van tarieven.
De WDV-fractie vraagt om de prijzen van de avonturensportklassen voor de
Wielsbeekse scholen dezelfde te behouden.
Antwoord: het tarief is niet verhoogd; enkel kajak en mountainbike is inbegrepen.
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen.

6.

Verkoop van diverse installaties voor distributie voor gas, electriciteit en openbare
verlichting aan de distributienetbeheerder
In bijlage vindt u een ontwerp van gemeenteraadsbeslissing.
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

7. Vaststellen zoneringsplan.
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op de Europese kaderrichtlijn water d.d. 22 december 2000;
Gelet op het decreet integraal waterbeleid d.d. 18 juli 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van
de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen;
Gelet op het ontwerp van zoneringsplan;
Gelet op het aangepast ontwerp van het zoneringsplan, dd 11 februari 2008;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 februari 2008
om nog enkele clusters op te nemen in het collectief te optimaliseren gebied;
Gelet dat we uitgaan van het principe om na aanpassing van het zoneringsplan geen enkel
individueel te optimaliseren gebied over te houden;
Gelet op het antwoord van de VMM van 21 maart 2008, met de mogelijkheid om aan te tonen
dat enkele clusters toch als donkergroen kunnen ingekleurd worden;
Gelet op de bijeenkomst met de burgers van 15 april 2008 waaruit blijkt dat er 5 bezwaren
werden ingediend door
- De heer Vanhaecke Raphaël, Bavikhoofsestraat 128, 8710 Wielsbeke d.d. 15 april
2008;
- De heer en mevrouw Debode – Chanterie Emmanuel, Hooiestraat 19, 8710 Wielsbeke
d.d. 15 april 2008;
- De heer en mevrouw Spruytte Michel, Leiegoeddreef 32, 8710 Wielsbeke d.d. 15 april
2008;
- De heer en mevrouw. Fierens – Godefroid Joseph, Moerdijkstraat 10, 8710 Wielsbeke
d.d. 15 april 2008;
- De heer en mevrouw Verlinde – Buyck Koen, Rijksweg 425, 8710 Wielsbeke d.d 15
april 2008;

Gelet op het bezwaarschrift ingediend door de heer heer Vanhaecke Raphaël,
Bavikhoofsestraat 128, 8710 Wielsbeke d.d. 15 april 2008 in verband met cluster236-134; zij
wensen de riolering in samenspraak met de gemeente aan te leggen op hun oprit;
Gelet op het bezwaarschrift ingediend door de heer en mevrouw Debode – Chanterie
Emmanuel, Hooiestraat 19, 8710 Wielsbeke d.d. 15 april 2008 in verband met cluster 214381; zij wensen in samenspraak met de gemeente een rioleringsbuis aan te leggen
Gelet op het bezwaarschrift ingediend door de heer en mevrouw Spruytte Michel,
Leiegoeddreef 32, 8710 Wielsbeke d.d. 15 april 2008; in verband met cluster 214-286;
Gelet op het bezwaarschrift ingediend door De heer en mevrouw Fierens – Godefroid Joseph,
Moerdijkstraat 10, 8710 Wielsbeke d.d. 15 april 2008 in verband met cluster 208-78; zij
wensen in samenspraak met de gemeente een rioleringsbuis aan te leggen
Gelet op het bezwaarschrift ingediend door De heer en mevrouw Verlinde – Buyck Koen,
Rijksweg 425, 8710 Wielsbeke d.d 15 april 20088 in verband met cluster 208-266; zij wensen
in samenspraak met de gemeente een rioleringsbuis aan te leggen op hun oprit;
De WDV-fractie vraagt dat de financiële kosten voor eventuele IBA’s niet hoger
mogen zijn dan de andere aangesloten op het openbaar rioleringsnet.
Antwoord: Er is een slechte ervaring met de werking van de IBA’s.
De doelstelling is aankoop en onderhoud van IBA’s door de gemeente te financieren.
Het subsidiereglement dient nog aangepast en besproken te worden.
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

8.

FIGGA - Algemene vergadering van 27 juni 2008 - Goedkeuren agendapunten en
aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
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 aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde algemene
vergadering wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger: Benoit Gaby
- plaatsvervanger: Buyse Rik
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen.

9. WVI: Goedkeuren agendapunten van de algemene vergadering van 23 mei 2008.
Een opsomming van de te behandelen agendapunten is in bijlage gevoegd.
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 algemeenheid van stemmen.

10. WVI: Aanduiden van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene
vergadering van 23 mei 2008.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering
wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger : Buyse Rik
- plaatsvervanger : Callewaert Guido
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen.

11. Kippenactie IMOG
Het betreft een actie ism IMOG en de plaatselijke pluimveehandelaars. Het kadert in de
doelstelling tot het verminderen van het restafvalcijfer, in het bijzonder de vermindering van
de hoeveelheid GFT-afval in de gemeente, opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst
2008-2013. De actie loopt van 15 april t.e.m. 31 mei.
De Wielsbeekse huisgezinnen krijgen de kans om bij de deelnemende handelaars kippen te
kopen, dit normaal aan € 7,5 per scharrelkip. De gemeente kan in dit bedrag tussenkomen. Er
wordt voorgesteld om een symbolische euro te vragen per scharrelkip en dit met een
maximum van 3 scharrelkippen per huisgezin.
De coupon, deze zijn via de gemeentelijke website en via het gemeentelijk infoblad te
verkrijgen, dient door het huisgezin te worden ingevuld en afgeleverd aan de handelaar, deze
bestelt vervolgens de kippen en spreekt met het huisgezin een datum af wanneer deze kunnen
worden afgehaald.
Alle coupons, worden op het einde van de actie aan de financieel beheerder van de gemeente
overgemaakt. De tussenkomst van de gemeente wordt aan de handelaar overgemaakt.
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

12. Samenwerkingsovereenkomst, rapportering 2007
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling
2005-2007” onderschreven door de gemeenteraad van 30 maart 2005 tegenover de
gemeenschapsminister van leefmilieu;
Gelet dat ingevolge het instrumentarium niveau 1 en de voor voornoemde
samenwerkingsovereenkomst jaarlijks een MINA-jaarprogramma wordt opgemaakt en ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op het ontwerp van het MINA-jaarprogramma voor het jaar 2007, vastgesteld door het
college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 maart 2008;
Gelet op het advies van de gemeentelijke milieuraad, dat zal uitgebracht worden in zitting van
22 april 2008;
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

13. Samenwerkingsovereenkomst, intekening 2008-2013
Op 21 december 2007 werd de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013
door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Men werkt nu in tegenstelling tot de vorige
samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 niet meer met niveau’s, maar wel met thema’s. Bij
de intekening dient sowieso aan de basis van alle thema’s (voldaan te worden.
Verschilpunten met vorige samenwerkingsovereenkomst 2005-2007:
DUUR van de OVEREENKOMST: In plaats van 2 maal 3 jaar, nu overeenkomst voor in
principe 6 jaar
INHOUD van de OVEREENKOMST: Er zijn 2 nieuwe thema’s: bodem en duurzame
ontwikkeling, de “cluster vaste stoffen” werd opgedeeld in twee thema’s: afval en
milieuverantwoord productgebruik.
STRUCTUUR van de OVEREENKOMST:In plaats van een overeenkomst opgebouwd uit “3
niveaus” over “alle clusters” heen:
Basis:Bevat onderdelen van verschillende thema’s waaraan alle gemeenten moeten voldoen
(wetgevende taken, algemeen aanvaarde taken,…)
Onderscheidingsniveau
Bevat onderdelen van verschillende thema’s. Gemeenten kunnen 35 punten sprokkelen om tot
het hogere niveau te komen. Enkel de aanstelling van de “ambtenaar voor duurzaam
milieubeleid” is verplicht (met uitzondering van gemeenten ≤ 12.000 inwoners)
Projecten
- Themagebonden projecten
- Thema-overschrijdende projecten
- Opsomming is niet limitatief
INTEKENINGSMODALITEITEN:
In plaats van minimaal Niveau 1 (Instrumentarium, Vaste Stoffen, Water + 2 vrij te kiezen
clusters) is nu de basis verplicht, het onderscheidingsniveau en projecten zijn facultatief
Er wordt voorgesteld om in te tekenen voor het basisniveau en het onderscheidingsniveau.
De WDV-fractie vraagt of het advies van de milieuraad zal meegenomen worden in
het milieuactieplan.
Het advies (o.m. subsidie zonneboiler) zal verder bekeken worden.
De WDV-fractie vraagt: Waarom geen subsidie voor windmolens.
Antwoord: Eerst wordt de wetgeving afgewacht.
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

14. Kennisname financiële rapportering en kwartaalverslag 4° kwartaal 2007.
De gemeenteontvanger is volgens de bepalingen van het gemeentedecreet (art. 165 en 166)
verplicht om minstens per kwartaal te rapporteren over de thesaurietoestand, de
liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten. Minstens éénmaal
per semester dient er gerapporteerd te worden over de wetmatigheid en de regelmatigheid van
de uitgaven. Aangezien beide onderwerpen zeer nauw aanleunen tegen elkaar werd geopteerd
om alles te rapporteren per kwartaal. De rapportering gebeurt aan de gemeenteraad en het
college van burgemeester en schepenen, tegelijkertijd dient er een afschrift opgesteld aan de
gemeentesecretaris en de externe auditcommissie (in oprichting).
Waarvan kennisname.

