GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017
Aanwezig:

Jan Stevens, Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon,
Filiep De Vos, Georges Lambrecht, Marc Debie, Guido Callewaert,
Carlos Verbrugghe, Sandra Devos, Geert Devrieze, Kathleen Devliegere,
Eddy Duyck, Jan De Potter, Caroline Lannoo, Youri Delporte,
Pavel Verstraete, Stefaan Lambrecht, Paul De Blanck, Kimberly Velghe,
Bruno Debrabandere, gemeenteraadsleden
Verontschuldigd: Jan Stevens, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 11;
Hilde Debommarez, gemeenteraadslid;
Youri Delporte, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 13,
14
Afwezig:
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige zitting - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de
vorige gemeenteraadszitting.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2. Goedkeuren agenda: IMOG - algemene vergadering van 16 mei 2017.
Gelet op het schrijven van IMOG met uitnodiging tot de algemene vergadering van 16 mei
2017, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2016
3. Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2016
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7. Statutenwijziging (art. 3 en 4 van de statuten)
8. Statutaire benoemingen (aanstelling nieuwe bestuurders Waregem, Zwevegem en Kortrijk)
9. Huldiging jubilarissen
10. Toelichting activiteiten 2016
11. Varia
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te geven en de aan te duiden
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de
raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.

Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger: IMOG - algemene vergadering van
16 mei 2017.
1.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde
algemene vergadering wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger: Sandra Devos

- plaatsvervanger: Carlos Verbrugghe
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. Goedkeuren agenda: WVI - algemene vergadering van 18 mei 2017.
Gelet op het schrijven van de WVI met uitnodiging tot de algemene vergadering die doorgaat
op 18 mei 2017, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda:
2. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 22 december
2016
3. Verslag van de raad van bestuur
4. Verslag van de commissaris
5. Jaarrekeningen 2016
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Benoeming van de heer Alexander De Vos (Brugge) (aandelen A) en mevrouw
Christine Beke (aandelen B) als leden in het regionaal comité Oostende-Brugge
8. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met
raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde
9. Mededelingen
De gemeenteraad wordt voorgesteld de agenda goed te keuren en de aan te duiden
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de
raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5.

Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger: WVI - algemene vergadering van 18
mei 2017.
10.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene
vergadering die doorgaat op 18 mei 2017 van de WVI wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger: Buyse Rik
- plaatsvervanger: Callewaert Guido
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag van de stemming;
- vertegenwoordiger: Buyse Rik: 20 ja-stemmen
- plaatsvervanger: Callewaert Guido: 12 ja-stemmen, 8 neen-stemmen

6.

Kennisname brief gouverneur: Omslag brandweerkosten - definitieve afrekening
forfaitaire bijdrage in de kosten van de brandweer 2013 en 2014 - definitieve vordering.
Gelet op het voorstel van de gouverneur met betrekking tot de afrekening van de forfaitaire
bijdragen voor de brandweerkosten voor de jaren 2013 en 2014;
Gelet op de beslissingen van 28 juni 2016 van het college van burgemeester en schepenen en
van 13 juli 2016 van de gemeenteraad waarbij negatief advies werd uitgebracht aan het
voorstel van de provinciegouverneur inzake de definitieve afrekening van de omslag van de
brandweerkosten voor de jaren 2013 en 2014;
Gelet op het negatief advies uitgebracht door de gemeenteraad in zitting van 24 november
2016;

Gelet op het besluit van de gouverneur van 20 december 2016, meegedeeld bij aangetekende
brief van 21 december 2016, houdende de definitieve afrekening van de forfaitaire bijdragen
in de kosten van de brandweer voor de jaren 2013 en 2014, waarbij de diverse bezwaren van
10 gemeentebesturen worden afgewezen;
Gelet op art. 10 §4 3° van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming,
dat voorziet in een termijn van 40 dagen na de notificatie om de uitvoering van de beslissing
van de gouverneur al dan niet te weigeren;
Gelet op het advies van advocaat Arnoud Declerck, ontvangen op 9 januari 2017;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 januari 2017;
Gelet op het schrijven van 20 februari 2017 van de gouverneur betreffende de definitieve
vordering forfaitaire bijdragen brandweer voor 2013-2014;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

7. Kennisname dienstjaarrekening 2016 van de lokale politiezone MIDOW.
Gelet dat de dienstjaarrekening 2016 werd nagezien en aangenomen door de politieraad van
de lokale politiezone MIDOW in openbare vergadering van 30 januari 2017;
De gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van de dienstjaarrekening 2016 van de
lokale politiezone MIDOW.

Waarvan kennisname.

8. Kennisname specifiek toezicht - goedkeuring politiebegroting 2017 van de PZ MIDOW.
Gelet op het schrijven met kenmerk 2016/B/54/1 van 30januari 2017 en het besluit van de
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 26 januari 2017, Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, Politionele veiligheid, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6,
Brugge, betreffende het Specifiek toezicht – Goedkeuring politiebegroting 2017 politiezone
MIDOW;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

9.

Goedkeuring wijziging reglement belasting op woningen die beschouwd worden als
ongeschikt of onbewoonbaar.
Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 19 juli 1997en latere wijzigingen,
inzonderheid titel III – kwaliteitsbewaking;
Gelet op het decreet van 23 december 2016 houdende fiscale bepalingen en bepalingen
omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, inzonderheid de hoofdstukken 6
en 8.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 juli 2008 houdende het belastingreglement op de
gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar voor de
aanslagjaren 2008-2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende het belastingreglement
op de gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar voor
de aanslagjaren 2014-2019;
Gelet op de bespreking van het lokaal woonoverleg van 13 oktober 2016;

Gelet op de Beleidsvisie Wonen 2014 – 2019;
Gelet dat op 23 december 2016 het Vlaams parlement een decreet goedkeurde dat o.m. een
aantal wijzigingen doorvoert op het vlak van woningkwaliteit. Inzake de regelgeving omtrent
ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van woningen worden de gemeenten gemachtigd tot
het heffen van een gemeentelijke heffing op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen die
opgenomen zijn in de inventaris, op voorwaarde dat die heffing minstens één van de decretaal
vastgelegde minimumbedragen respecteert. Deze minimumbedragen zijn 500 euro voor een
kamer en 990 euro voor elke andere woning. In dat geval vervalt de Vlaamse heffing;
Gelet dat in de gemeente Wielsbeke er al meerdere jaren een belastingreglement van kracht is
op woningen die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar. Het heffingsbedrag op
datum van opname op de inventaris bedraagt echter 750 € en moet dus ten gevolge van de
gewijzigde Vlaamse regelgeving opgetrokken worden. Na overleg met de gemeenten die deel
uitmaken van het werkingsgebied van de Huisvestingsdienst Regio Izegem (die in opdracht
van de gemeenten belast is met de uitvoering van dit reglement) en na bespreking op het
lokaal woonoverleg wordt voorgesteld om de eerste heffing op te trekken naar 1.000 €. De
heffingsbedragen voor de daaropvolgende jaren (voor zover een pand nog op de inventaris
staat) blijven ongewijzigd.
Gelet dat er in het reglement enkele tekstuele wijzigingen moeten doorgevoerd worden om
een wettelijk correcte verwijzing te maken naar de Vlaamse inventaris ongeschiktheid en/of
onbewoonbaarheid, die als basis geldt voor de gemeentelijke inventarisatie en heffing.
Gelet op de ontvangst van het gewijzigde reglement ‘belasting op woningen die beschouwd
worden als ongeschikt of onbewoonbaar’ op 14 februari 2017 van de HRI;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

10. Goedkeuring overeenkomst 17/01 van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in haar zitting van 21 december 2016 tot het
vaststellen van een gemeentelijke kohierbelasting – algemene gemeentebelasting –
aanslagjaar 2017;
Gelet op de mail van de financieel beheerder van 5 januari 2017 aan de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid houdende het indienen van een aanvraag voor toegang tot de gegevens van
de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de gezondheidszorg;
Gelet op de ontvangst op 9 maart 2017 van de overeenkomst nr. 17/01 met de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid voor het aanslagjaar 2017 betreffende het project ‘Opvraging door
provincies/gemeenten van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de
ziekteverzekering’;
De gemeenteraad wordt voorgesteld de overeenkomst goed te keuren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
11. Goedkeuring jaarverslag en rekening 2016 Burensportdienst.
Gelet dat de gemeente Wielsbeke sedert 16 april 2007 deel uitmaakt van de interlokale
vereniging “Burensportdienst” samen met volgende andere gemeenten en steden: Anzegem,
Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem en Zwevegem;
Gelet dat volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst van de interlokale vereniging
“Burensportdienst” de rekening samen met het jaarverslag aan de gemeenteraad ter
goedkeuring dient voorgelegd te worden;
Gelet op de ontvangst van de rekening 2016 en het bijhorend jaarverslag;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

12. Goedkeuring aanpassingen gemeentelijk subsidiereglement voor de socio-culturele
verenigingen.
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentelijke reglement op de coproducties, goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 31 maart 2009;
Gelet dat de voorbije jaren de werkingen van de socio-culturele verenigingen veranderden,
waardoor een aanpassing op dit gemeentelijk reglement aan de orde is;
Gelet op het ontwerp “gemeentelijk subsidiereglement voor de socio-culturele verenigingen”,
zoals opgemaakt door de cultuurdienst in samenwerking met de cultuurraad;
Gelet op de vraag van het college van burgemeester en schepenen tot advies van de
cultuurraad;
Gelet op het positief advies van de cultuurraad op 14 februari 2017;
Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen van
21 februari 2017 met het voorgestelde ‘gemeentelijk subsidiereglement voor de socioculturele verenigingen’, en het verzoek dit reglement voor te leggen op de eerstvolgende
gemeenteraad;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

