
 

GEMEENTERAAD VAN 29 JANUARI 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 Debommarez-

Vermeulen, 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. Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

In verband met vaststellen van een aanvullend reglement met betrekking tot verbod 
>3,5 ton in de Bossenstraat en Abeelestraat te Wielsbeke (punt 7) vraagt de WDV-
fractie het reglement aan te vullen met uitzondering voor landbouwvoertuigen. 
Antwoord: Advies wordt gevraagd aan de politie. 
In verband met vaststellen strategisch meerjarenplan 2007-2012 (punt 15) en 
vaststellen budget 2008 – meerjarig financieel beleidsplan 2008-2013 (punt 16) 
vraagt de WDV-fractie waarom de werkingskosten met 50% gestegen zijn? 
Antwoord: Het grootste deel is te wijten aan de ontbinding van de vzw, integratie 
binnen de gemeentelijke boekhouding. 
Tevens was er een beleidsbeslissing om veel nieuwe activiteiten onder exploitatie te 
brengen in plaats van onder investeringen. 
 

 

 

 

 

2. Kennisname politiebegroting 2008: kennisname door de gouverneur. 

Gelet op het schrijven dd. 24 december 2007 van de Provinciegouverneur houdende de niet-

goedkeuring van het raadsbesluit van de PZ MIDOW van 29 oktober 2007 houdende 

vaststelling van de politiebegroting 2008; 

De gemeenteraad wordt hiervan in kennis gesteld. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

3. Vaststellen aanvullend verkeersreglement met betrekking tot parkeerverbod > 5 ton in de 

bebouwde kom te Wielsbeke. 

Gelet dat er een uniform reglement opgemaakt is door de Lokale Politie MIDOWbetreffende 

parkeerverbod > 5 ton in de bebouwde kommen van de 5 gemeenten van de PZ MIDOW. 

Volgende vragen worden gesteld: 
Is er een alternatief? 
Waar mogen ze parkeren? 
Is er een verschil tussen met of zonder oplegger en trekker? 
Antwoord: Er is een infovergadering doorgegaan voor alle gemeenteraadsleden. Let 
wel dat  
de gemeente hier niet verantwoordelijk is, maar de werkgever. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen, 1 neen-stem en 8 onthoudingen. 



 

4. Kennisname culturele samenwerkingsovereenkomst 'VIERSLAG' 2008-2013. 

Gelet dat een eerste culturele samenwerkingsovereenkomst ‘Vierslag’ boven de doopvont 

gehouden werd in maart 2003, die ten einde liep eind 2006; 

De gemeenten Ingelmunster, Meulebeke, Oostrozebeke en Wielsbeke maken deel uit van 

Vierslag. 

Gelet dat het schepencollege van 07 december 2007 beslist heeft om een nieuwe culturele 

samenwerkingsovereenkomst, die de verdere organisatie van Vierslag regelt, te ondertekenen; 

Deze overeenkomst loopt van 2008 tot en met 31 december 2013. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

5. Kennisname wijziging tariefreglement containerpark. 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 juni 2005 waarbij het retributiereglement van het 

containerpark – diftar, wordt goedgekeurd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 oktober 2007 waarbij een hoogtebeperker met 

muntautomaat wordt ingevoerd en waarbij de retributie voor zacht groen en snoeihout 

gewijzigd wordt; 

Gelet op de brief van 24 december 2007 van de Vlaamse Overheid, ABB, Burg 4, Brugge, 

waarbij een opmerking wordt gemaakt dat artikel 4 van het reglement van 29 juni 2005 dient 

in overeenstemming te worden gebracht met artikel 2 van het reglement van 31 oktober 2007; 

Gelet dat de gemeenteraad van deze kennisname dient ingelicht te worden; 

Waarvan kennisname. 
 
 

 

 

 

 

6. Kennisname budgetwijziging nr. 3 en nr. 4 - 2007 - kennisname door de gouverneur. 

Gelet op de kennisname van de budgetwijziging nr. 3 en nr. 4 - 2007 door de gouverneur van 

03.01.2008 met kenmerk II/1/07/590/02; waarbij hij verzoekt met de opmerking betreffende 

de verkoop van de Suez-aandelen en de Telenet-aandelen, rekening te willen houden. 

Gelet dat de gemeenteraad van deze kennisname dient ingelicht te worden. 

Waarvan kennisname. 
 
 

 

 



 

 

7. Goedkeuren strategische beleidsnota OCMW. 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2007 waarbij kennis werd genomen 

van het OCMW-budget 2008 en waarin verwezen wordt naar toevoeging van een beleidsnota; 

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 18 december 2007, waarbij deze beleidsnota 

werd goedgekeurd; 

Gelet dat volgens artikel 88 § 2 en 5 van de organieke wet op de OCMW’s deze beleidsnota, 

ter goedkeuring, dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad; 

De WDV-fractie vraagt om bij deze posten de kosten te vermelden. 
Antwoord: Deze nota sluit aan bij de financiële nota, die reeds in september 2007 
werd goedgekeurd. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen; de WDV-fractie en de Vlaams Belang-fractie 
onthouden zich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kennisname aanvraag uitstel Lokaal Sociaal Beleid. 

Gelet dat het lokaal sociaal beleidsplan diende gerealiseerd te worden tegen 01 januari 2008; 

Gelet dat uitstel werd gevraagd bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

Brussel, tot eind maart tot het indienen van het lokaal sociaal beleidsplan voor de periode van 

2008 tot 2014; 

Het uitstel wordt verleend tot 31 maart 2008. 

Waarvan kennisname. 
 
 

 

 

 

 

 

GEHEIME ZITTING 

 

9. Goedkeuring verslag vorige vergadering - geheime zitting. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  
 

 


