
 

GEMEENTERAAD DD. 29 JANUARI 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. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare vergadering. 

Goedgekeurd met 17 ja-stemmen en 1 neen-stem. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gemeentepersoneel: verhoging eindejaarstoelage 2009.  Princiepsbeslissing. 

Het sectoraal akkoord 2008-2013 voorziet voor 2009 in een verhoging met 250 euro van het 

forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage voor de personeelsleden die behoren tot het niveau 

B en A.  Voor de andere niveau’s (E, D en C) werd dit reeds in 2008 doorgevoerd. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Burensportdienst - werkjaar 2008 - goedkeuren jaarverslag en rekening. 

Sedert 26 april 2007 maakt de gemeente Wielsbeke deel uit van de interlokale vereniging 

“Burensportdienst” samen met volgende andere gemeenten en steden  : Anzegem, Avelgem, 

Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem.  

Volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst van de interlokale vereniging 

“Burensportdienst” dient de rekening samen met het jaarverslag aan de gemeenteraad ter 

goedkeuring voorgelegd. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Vaststellen reglement voor niet fiscale invorderingen. 

In artikel 94 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 is bepaald dat de financieel beheerder 

met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen een 

dwangbevel, betekend bij deurwaardersexploot, kan uitvaardigen. 

Om deze procedure mogelijk te maken is het van belang een retributiereglement op te maken 

waarbij duidelijk wordt wanneer een schuldvordering onbetwist is, en welke kosten kunnen 

aangerekend worden aan de schuldenaar in het kader van de invordering. 

Het aanrekenen van extra invorderingskosten indien de schuldenaar laattijdig betaalt, is wel 

degelijk opportuun : de invordering van deze vorderingen vergt immers extra personeels- en 

administratiekosten. 

De WDV-fractie vraagt om een extra clausule toe te voegen om, vooraleer een extra 
invordering te doen, eerst het OCMW te raadplegen. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

5. Kerkfabriek Sint-Laurentius : Meerjarenplanwijziging 2008-2013. 

Telkens als een budget wordt vastgesteld en telkens als een budgetwijziging wordt 

doorgevoerd, wordt het meerjarenplan geactualiseerd, tenzij het tegelijkertijd gewijzigd 

wordt. 

Het geactualiseerde meerjarenplan vormt een verplichte bijlage bij elk budget en elke 

budgetwijziging. 

Gelet op de beslissing van 19 augustus 2008 van de kerkraad Sint-Laurentius Wielsbeke 

waarbij de meerjarenplanactualisering 2008-2013 van de kerkfabriek werd vastgesteld; 

Gelet op het overleg van 14 januari 2009 tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek Sint-

Laurentius Wielsbeke; 

Gelet dat de meerjarenplanactualisering 2008-2013 van de Kerkfabriek Sint-Laurentius 

Wielsbeke wordt voorgelegd aan de gemeenteraad; 

De titel van dit punt werd gewijzigd naar meerjarenplanwijziging ipv een 
meerjarenplanactualisering. 
Aanvankelijk werd er gedacht dat het hier ging om een meerjarenplanactualisering. 
Bij nader inzicht gaat het hier om een meerjarenplanwijziging. 
Dit punt wordt uitgesteld gezien het advies van het Bisdom Brugge niet in ons bezit 
is. 
 

 

 

 

 

6. Kerkfabriek Sint-Brixius : Meerjarenplan 2008-2013 - actualisering. 

Telkens als een budget wordt vastgesteld en telkens als een budgetwijziging wordt 

doorgevoerd, wordt het meerjarenplan geactualiseerd, tenzij het tegelijkertijd gewijzigd 

wordt. 

Het geactualiseerde meerjarenplan vormt een verplichte bijlage bij elk budget en elke 

budgetwijziging. 

Gelet op de beslissing van 20 oktober 2008 van de kerkraad Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem 

waarbij de meerjarenplanactualisering 2008-2013 van de kerkfabriek werd vastgesteld; 

Gelet op het overleg van 14 januari 2009 tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek Sint-

Brixius Wielsbeke/Ooigem; 

Gelet dat de meerjarenplanactualisering 2008-2013 van de Kerkfabriek Sint-Brixius 

Wielsbeke/Ooigem wordt voorgelegd aan de gemeenteraad; 

Waarvan kennisname. 
 

 



7. Kerkfabriek Sint-Bavo : Meerjarenplan 2008-2013 - actualisering. 

Telkens als een budget wordt vastgesteld en telkens als een budgetwijziging wordt 

doorgevoerd, wordt het meerjarenplan geactualiseerd, tenzij het tegelijkertijd gewijzigd 

wordt. 

Het geactualiseerde meerjarenplan vormt een verplichte bijlage bij elk budget en elke 

budgetwijziging. 

Gelet op de beslissing van 23 juli 2008 van de kerkraad Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-

Vijve waarbij de meerjarenplanactualisering 2008-2013 van de kerkfabriek werd vastgesteld; 

Gelet op het overleg van 14 januari 2009 tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek Sint-

Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve; 

Gelet dat de meerjarenplanactualisering 2008-2013 van de Kerkfabriek Sint-Bavo 

Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve wordt voorgelegd aan de gemeenteraad; 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Vaststellen financieel meerjarenplan 2009-2013. 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2008 betreffende goedkeuren budget 

2009; 

Gelet op het schrijven van 5 januari 2009 van de Vlaamse Overheid, ABB – afdeling West-

Vlaanderen, Brugge; 

Er wordt toelichting gegeven door dhr. Rik Buyse, schepen van financiën. 
De WDV-fractie verwijst naar pagina 2 en vraagt wat men eerst zal doen? 
Antwoord : In 1ste fase de uitgaven snoeien en in 2de fase de ontvangsten genereren. 
De Vlaams Belang-fractie vraagt of de personenbelasting zal stijgen? 
Antwoord : Neen, eerder eerst een belasting voor onbebouwde percelen, zal 
eventueel via Vlaanderen gebeuren. 
De WDV-fractie verwijst naar pagina 12 en merkt op dat vanaf 2011 er een stijging is 
van de onroerende voorheffing. 
Antwoord : Dit is een prognose, er is nog niets beslist. 
De WDV-fractie merkt op dat door ontbinding van de vzw, dit niet mag leiden tot 
stijging van de uitgaven. 
Let wel dat vroeger het budget van de vzw geïncorporeerd zat in het budget van de 
gemeente. 
De WDV-fractie merkt op dat op pagina 58-59 het totaal investeringen van elkaar 
verschillen. 
Antwoord : Er wordt verwezen naar het strategisch beleidsplan met bijhorend 
meerjarenplan, goedgekeurd in de gemeenteraad en aangepast aan de recentste 
ontwikkelingen. 
De WDV-fractie merkt op dat er teveel verschuivingen zijn naar 2012. 
Antwoord : Dit heeft te maken met het commercial paper en het duurt telkens 2 jaar 
vooraleer er een investering moet betaald worden. 
De WDV-fractie verwijst naar pagina 63 en merkt op dat er dringend werk aan de 
winkel is om een positief resultaat te bekomen. 
Er wordt geantwoord dat dit de bedoeling is. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 


