GEMEENTERAAD VAN 29 OKTOBER 2015
Aanwezig:

Jan Stevens, burgemeester;
Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen;
Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen;
Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie,
Guido Callewaert, Carlos Verbrugghe, Sandra Devos, Geert Devrieze,
Kathleen Devliegere, Tom Eeckhout, Eddy Duyck, Jan De Potter,
Caroline Lannoo, Youri Delporte, Pavel Verstraete, Stefaan Lambrecht,
gemeenteraadsleden;
Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Tom Eeckhout, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2
Afwezig:
Guido Callewaert, gemeenteraadslid afwezig voor agendapunt 1
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag van de vorige zitting - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de
vorige gemeenteraadszitting betreffende de openbare zitting.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2. Mijn Huis : Buitengewone Algemene Vergadering van 26 november 2015.
Gelet op de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting op 26 november
2015 van de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis te Harelbeke :
- Statutenwijziging
Wordt aan de gemeenteraad voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de
vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3. Gaselwest- Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2015.
Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de
intercommunale vereniging Gaselwest dd. 17 december 2015:
1. Akteneming eventuele uittreding(en) die in het kader van het samenwerkingsakkoord
tussen de drie gewesten van 13 februari 2014 wordt / worden betekend.
2. Voorstel tot doelwijziging en naamswijziging Gaselwest in ‘Eandis Assets’:
3. Partiële splitsing bedrijfstak “Waalse Gemeenten” door oprichting van een nieuwe
vereniging.
4. Voorstel tot fusie van de 7 DNB’s (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA, Imewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba (voorheen
Eandis cvba) zal fungeren als werkmaatschappij.
5. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en
aardgasdistributienetbeheerder door VREG
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen

strategie voor het boekjaar 2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2016
7. Uitkering interim-dividend 2015 – Bekrachtiging
8. Statutaire benoemingen
9. Statutaire mededelingen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de
vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. Figga : Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2015.
De Buitengewone Algemene Vergadering heeft plaats op 17 december 2015 met volgende
agenda:
1.
Strategie voor het boekjaar 2016
2.
Begroting over het boekjaar 2016 en meerjarenbegroting
3.
Statutaire benoemingen en mededelingen
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger
opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5.

Figga : Buitengewone Algemene Vergadering 17 december 2015 : aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
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
buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger: Herman Vincent
- plaatsvervanger: Lambrecht Stefaan.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6. Hulpverleningszone Fluvia – akkoord dotatie 2016 en financiële verdeelsleutel.
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale
afbakening van de hulpverleningszones;
Gelet op de overeenkomst betreffende het vastleggen van de gemeentelijke dotatie voor het
dienstjaar 2016;
Gelet op de artikelen 67, 68 en 72 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele
veiligheid;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder artikel 42;
Gelet op het Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale
afbakening van de hulpverleningszones;
Overwegende dat artikel 68 stelt dat voor de financiering van de hulpverleningszone de
gemeentelijke dotatie wordt vastgelegd op basis van een overeenkomst tussen de betrokken

gemeenteraden;
Gelet dat in de Prezoneraad van 26 september 2014 de gemeentelijke verdeelsleutel en het
macrobudget van 2015-2019 (meerjarenplanning) werd goedgekeurd;
Gelet dat de prezoneraden van de hulpverleningszone Fluvia in hun zittingen van 6 juni, 17
juli, 29 augustus, 17 september 2014 en 26 september 2014 de begroting en
meerjarenplanning alsook de verdeelsleutel hebben besproken; dat diverse simulaties werden
gemaakt en men finaal gekomen is op een objectief solidaire benadering van de kosten
verbonden aan de brandweer en dringende medische hulpverlening; dat voor wat betreft de
kostenverdeling van de dringende medische kostenverdeling men uitgegaan is van een
solidaire spreiding van de kosten daar waar nu enkel de organiserende gemeente deze kosten
ten laste neemt; dat in het voorstel van verdeelsleutel het aantal ritten per gemeente als basis
werd genomen voor de spreiding van de kosten verbonden aan de dringende medische
hulpverlening;
Overwegende dat artikel 72 stelt dat wanneer de middelen ontoereikend zijn voor de
financiering van de zone, de verdeelsleutel overeenkomstig artikel 68 dient te worden
toegepast; dat de prezoneraad ervan overtuigd is dat een snel akkoord over de financiering
duidelijkheid biedt voor alle partijen; dat op die manier er niet passief dient afgewacht te
worden welke verdeelsleutel de provinciegouverneur zou opleggen; dat op die manier tijd
gewonnen wordt om proactief aan zonale projecten te werken; dat bijgevolg de verhoudingen
van de gesimuleerde dotaties aanleiding geven tot de verdeelsleutel die voor de
hulpverleningszone van toepassing is;
Overwegende dat bijgevolg een kader wordt geschapen voor de financiële toekomst van de
hulpverleningszone; dat op die manier minstens voor de komende legislatuur financiële
zekerheid wordt geboden voor de werking van de hulpverleningszone; dat op die manier ook
duidelijkheid wordt geboden voor de financiële meerjarenplanning van de gemeenten;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Verdeelsleutel
2,83%

Exploitatie
250.633,22 euro

Investering
38.063,50 euro

Totaal
288.696,72 euro

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7. Kerkfabriek Sint-Brixius Ooigem: kennisname budgetwijziging 2015.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 betreffende het meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op de gemeenteraadszitting van 26 juni 2014 betreffende de dotaties kerkfabrieken
2014-2019 – aanpassing gemeenteraadsbeslissing 28 november 2013 – aanpassing;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 september 2014 betreffende de goedkeuring van
het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem als volgt
vastgesteld:
Jaar
Sint-Brixius
2014 € 2015 € 2016 € 43.084,55
2017 € 43.084,55
2018 € 43.084,55

2019 € 43.084,56
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 houdende de goedkeuring van het
meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente;
Gelet op de beslissing van 13 april 2015 van de kerkraad van Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem
waarbij de budgetwijziging werd vastgelegd;
Gelet op het gunstig advies van 18 september 2015 van het Bisdom Brugge over de
budgetwijziging 2015;
Gelet op het overleg tussen het Centraal Kerkbestuur en het gemeentebestuur van 9 oktober
2015;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 oktober 2015
waarbij er kennis wordt genomen van en gunstig advies wordt verleend aan de
budgetwijziging 2015 van de kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem;
Gelet dat het hier gaat over een louter boekhoudtechnische aanpassing en wijziging;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.
Waarvan kennisname.

8. Kennisname budget 2016 - Kerkfabriek St. Brixius Ooigem.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 betreffende het meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op de gemeenteraadszitting van 26 juni 2014 betreffende de dotaties kerkfabrieken
2014-2019 – aanpassing gemeenteraadsbeslissing 28 november 2013 – aanpassing;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 september 2014 betreffende de goedkeuring van
het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem als volgt
vastgesteld:
Jaar
Sint-Brixius
2014 € 2015 € 2016 € 43.084,55
2017 € 43.084,55
2018 € 43.084,55
2019 € 43.084,56
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 houdende de goedkeuring van het
meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente;
Gelet op de beslissing van 21 mei 2015 van de kerkraad van Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem
waarbij het budget 2016 werd vastgelegd;
Gelet op het gunstig advies van 18 september 2015 van het Bisdom Brugge over het budget
2016;
Gelet op het overleg tussen het Centraal Kerkbestuur en het gemeentebestuur van 9 oktober
2015;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2015
waarbij er kennis wordt genomen van en gunstig advies wordt verleend aan het budget 2016
van de kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem;
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie voor 2016 binnen de grenzen van het
meerjarenplan past, nl. €0,00;
De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen.
Waarvan kennisname.

9. Kennisname budget 2016 - Kerkfabriek St. Bavo Sint-Baafs-Vijve.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 betreffende het meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op de gemeenteraadszitting van 26 juni 2014 betreffende de dotaties kerkfabrieken
2014-2019 – aanpassing gemeenteraadsbeslissing 28 november 2013 – aanpassing;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 september 2014 betreffende de goedkeuring van
het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve als volgt
vastgesteld:
Jaar
Sint-Bavo
2014 € 45.233,37
2015 € 34.925,63
2016 € 40.276,44
2017 € 40.276,44
2018 € 40.276,44
2019 € 40.276,44
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 houdende de goedkeuring van het
meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente;
Gelet op de beslissing 1 juni 2015 van de kerkraad van Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve
waarbij het budget 2016 werd vastgelegd;
Gelet op het gunstig advies van 18 september 2015 van het Bisdom Brugge over het budget
2016;
Gelet op het overleg tussen het Centraal Kerkbestuur en het gemeentebestuur van 9 oktober
2015;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2015
waarbij er kennis wordt genomen van en gunstig advies wordt verleend aan het budget 2016
van de kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve;
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie binnen de grenzen van het goedgekeurd
meerjarenplan valt nl. € 29.100,57;
De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen.
Waarvan kennisname.

10. Grup Hernieuwenburg: definitieve vaststelling.
Gelet op de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening, meer bepaald hoofdstuk 2 m.b.t. de
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wielsbeke, goedgekeurd in zitting van 30
augustus 2012;
Gelet op het voorliggende Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hernieuwenburg;
Gelet op de voorlopige vaststelling van dit GRUP Hernieuwenburg door de gemeenteraad dd.
09 juli 2015;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 14/07/2015 waarbij
het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 03/08/2015 tot 08/10/2015;
Gelet op de adviezen van de bevoegde instanties;
Gelet dat er 82 bezwaren of opmerkingen werden ingediend;

Gelet dat het ontwerp van het GRUP HERNIEUWENBURG conform de gemaakte
opmerkingen en bezwaren werd aangepast;
Gelet op de toelichting waarbij gesteld wordt dat het wenselijk is de verkavelingen vermeld in
deze toelichting, op te heffen, waardoor enkel de ordening en de stedenbouwkundige
voorwaarden van dit GRUP van kracht worden;
De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp GRUP HERNIEUWENBURG definitief vast
te stellen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

