
 

GEMEENTERAAD DD. 30 MEI 2013 
 

Aanwezig : Carlos Verbrugghe (voorzitter raad), Voorzitter; 

Jan Stevens , Burgemeester; 

Rik Buyse , Magda Deprez , Marc Debie , Guido Callewaert , Schepenen; 

Filiep De Vos, OCMW-voorzitter/schepen; 

Georges Lambrecht , Hilde Debommarez-Vermeulen, Isabelle Decrans-Mervillie, 

Sandra Devos-Vanwonterghem, Geert Devrieze , Kathleen Devliegere-Dewever, Muylaert-

Abid Rachida, Daisy Haydon-Lippens, Eeckhout Tom, Duyck Eddy, De Potter Jan, 

Van Canneyt-Lannoo Caroline, Delporte Youri, Verstraete Pavèl, Lambrecht Stefaan, 

Gemeenteraadsleden; 

Bruno Debrabandere , Gemeentesecretaris; 

 

Dhr. Rik Buyse, schepen en Mevr. Hilde Debommarez-Vermeulen, gemeenteraadslid 
zijn verontschuldigd. 
 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

De U.-fractie betreurt dat niet alles genotuleerd werd en verwijzen ook naar de 
website, waar het verslag van de gemeenteraad van 25 april 2013 nog niet werd 
gepubliceerd. 
Antwoord: Na goedkeuring van het verslag vanavond, wordt dit op de website 
geplaatst. 
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 neen-stemmen. 
 

 

 

 

 

2. Samenstelling Gecoro en aanduiden secretaris. 

Volgende samenstelling wordt voorgesteld om goed te keuren. 

 

vertegenwoordiger CD&V/NVA-fractie: effectief Debie Marc 

  plaatsvervangend Stevens Jan 

vertegenwoordiger U.-fractie: effectief Eeckhout Tom 

  plaatsvervangend De Potter Jan 

vertegenwoordiger werkgevers en 

zelfstandigen: effectief Verlinde Fernand 

  plaatsvervangend Maddens Maarten 

vertegenwoordiger werknemer: effectief Verheye Patrick 

  plaatsvervangend Goutsmet Norbert 

vertegenwoordigers handelaars: effectief Thys Rik 

  plaatsvervangend Arslijder Wim 

vertegenwoordiger landbouwers: effectief Claerhout Koen 

  plaatsvervangend De Leersnyder Patricia 

vertegenwoordiger jeugd: effectief Espeel Grégory 

  plaatsvervangend Lepla Thomas 

vertegenwoordiger senioren effectief Ostijn Maria 

  plaatsvervangend Vanlerberghe Hervé 



deskundigen: effectief Tack Jeroen 

  plaatsvervangend Goedefroo Sven 

  effectief Claeys Tine 

  plaatsvervangend Jehs Dieter 

  effectief Vincent Marie-Jeanne 

 plaatsvervangend Degroote Lode 

      

Voorzitter: Verlinde Fernand 

 Secretaris: Vanderheyden Jos   

Plaatsvervangend Secretaris: Penninck Magali   

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

3. Gemeentelijke begeleidingscommissie: goedkeuren oprichting, aanduiden voorzitter, 

aanduiden adviserende leden. 

Het College van burgemeester en schepenen, 

Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42 en 43; 

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 en 26/2, 

ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, (hierna ‘het Decreet’ te noemen); 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere 

regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor 

het mobiliteitsbeleid,  artikel 2tot en met 12, (hierna ‘het Besluit’ te noemen); 

Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een Gemeentelijke 

Begeleidingscommissie (afgekort ‘GBC’) zal oprichten en ook de minimale samenstelling van 

de GBC vastlegt. 

Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent de 

aanwijzing van de vaste, de variabele en adviserende leden. 

Overwegende dat het overeenkomstig artikel 5 van het Besluit aan de gemeente toekomt 

adviserende leden van de GBC aan te wijzen;  

Gelet dat de Fietsersbond zich per schrijven van 22 maart 2013 kandidaat stelt als adviserend lid 

in de GBC; 

Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader van 

participatie kan beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor 

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking; 

Overwegende dat het volgens artikel 26/2 van het Decreet in sommige gevallen zinvol en 

noodzakelijk kan zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen op 

bovengemeentelijk vlak. Deze beslissing komt volgens artikel 9, §1, tweede lid van het besluit 

toe aan het College van Burgemeester en Schepenen; 

Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als multidisciplinair en 

beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor: 

1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de 

herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan; 

2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van 

projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid. 

Met behoud van de toepassing van artikel 26/1, §2, derde lid van het Decreet en artikel 2en 

artikel 5 van het Besluit, worden de volgende adviserende leden toegevoegd aan de GBC: 

Fietsersbond VZW, Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel;  

Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC. 

De schepen van mobiliteit wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. In geval van 

verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het College 

of een gemeentelijke ambtenaar. 



De Gemeenteraad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de 

vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de 

bevolking over aan de voorzitter van de GBC, die dit doet in overleg met de vaste leden. 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan dit dossier. 

De U.-fractie vraagt wie aangesteld wordt als voorzitter? 
Antwoord : De schepen van mobiliteit. 
De U.-fractie vraagt wie de schepen van mobiliteit is? 
Antwoord: Dhr. Guido Callewaert. 
De U.-fractie onthoudt zich op de keuze van de voorzitter en niet op de inhoud van dit 
dossier. 
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen. 
 

 

 

 

 

 

4. Gaselwest - Goedkeuren agenda van de Algemene Vergadering van 21 juni 2013 en 

mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 2 mei 2013 werd opgeroepen 

deel te nemen aan de Algemene Vergadering van GASELWEST die bijeengeroepen wordt op 

21 juni 2013 te Ieper in het OC Het Perron; 

Vertegenwoordiger: Guido Callewaert (gemeenteraad van 30/01/2013). 

Plaatsvervanger: Sandra Devos (gemeenteraad van 30/01/2013). 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan volgende agenda van de 

algemene vergadering en mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervanger: 

1. Verslagen van de Raad van Bestuur, van het College van Commissarissen en van 

de Commissaris over het boekjaar 2012 

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 

waarderingsregels) 

3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de commissarissen en aan de 

commissaris met betrekking tot het boekjaar 2012 

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de intercommunale vereniging 

tijdens de vorige zes jaar en ondernemingsplan 2013-2018 

5. Statutaire benoemingen  

6. Statutaire mededelingen. 

De U.-fractie keurt de agenda goed, maar gaat niet akkoord met de aanduiding van 
de vertegenwoordiger. 
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen. 
 

 

 

 

 

 

5. FIGGA - Algemene vergadering van 21 juni 2013 - Goedkeuren agenda. 

De gemeenteraad keurt de volgende agenda goed: 

1. Evaluatierapport 

2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012 

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting) 

4. Verslag van de commissaris  

5. Kwijting aan de bestuurders 

6. Kwijting aan de commissaris 



7. Verslaggeving van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming 

8. Statutaire benoemingen en mededelingen. 

De U.-fractie heeft 2 vragen n.a.v. de infovergadering: 
1. Sociale klanten (daling).  
Hoe is de evolutie in de gemeente Wielsbeke? 
Antwoord: Dit zal nagevraagd worden en op de volgende gemeenteraad zal het 
antwoord bezorgd worden. 
2. Toekomstvisie (financiële inslag): 
Welke zijn de verplichtingen naar 2018 toe? 
Is er een visie en hoe zal dit gefinancierd worden? 
Antwoord: Dit is nog voorbarig. Het wordt nauwgezet opgevolgd. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

6. FIGGA - Algemene vergadering van 21 juni 2013 - Aanduiding van vertegenwoordiger 

en plaatsvervanger. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde algemene 

vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: dhr. Vincent Herman 

- plaatsvervanger: dhr. Stefaan Lambrecht 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de 

vertegenwoordigers opdracht te geven hun stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

7. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Jaarvergadering 18 juni 2013. 

Goedkeuren agenda. 

De gemeenteraad keurt de volgende agenda goed: 

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2012 

1.1. Verslag van de raad van bestuur 

1.2. Verslag van de commissaris 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2012 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 

4. Kennisname evaluatierapport 2007-2012 

5. Aanstelling bestuurder namens gemeente Vleteren 

6. Vaststellen bedrag presentievergoedingen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

8. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Jaarvergadering van 18 juni 

2013. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde algemene 

vergadering wordt voorgesteld: 

- Vertegenwoordiger: Daisy Haydon 

- Plaatsvervanger: Rachida Abid. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de 

vertegenwoordigers opdracht te geven hun stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 



 

 

9. Aanvaarding BNIP ORC Canal Rally op 1 en 2 juni 2013. 

Ingevolge de wetgeving (K.B. van 16 februari 2006 en MOB van 26 oktober 2006 en 

wijzigingen) op de nood- en interventieplanning en gelet op de noodzakelijkheid om ter 

gelegenheid van grote evenementen een Bijzonder Nood- en interventieplan op te maken 

werd door de gemeentelijke diensten van de gemeenten Oostrozebeke, Harelbeke, Meulebeke 

en Wielsbeke een Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt voor de ORC Autorally die 

doorgaat op 1 en 2 juni 2013. 

Gelet op de veiligheid en hulpverlening door de diverse hulpdiensten aan deelnemers en 

toeschouwers, wordt de gemeenteraad verzocht dit plan te aanvaarden. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

Dhr. Jan De Potter, gemeenteraadslid, verlaat de zitting. 
 
10. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke - rekening 2012 - Kennisname van de 

goedkeuring door dhr. Gouverneur. 

Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de rekening over het 

dienstjaar 2012 van het kerkbestuur “Sint-Laurentius” van 28 januari 2013, per brief 

verstuurd op 2 april 2013 onder de referentie DBS 2013-4552/FE/2012/59/2/R, ontvangen op 

24 april 2013, die ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

Dhr. Jan De Potter, gemeenteraadslid, vervoegt terug de zitting. 
 

11. Kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem - rekening 2012 - Kennisname van de 

goedkeuring door dhr. Gouverneur. 

Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de rekening over het 

dienstjaar 2012 van het kerkbestuur “Sint-Brixius” van 14 februari 2013, per brief verstuurd 

op 16 april 2013 onder de referentie DBS 2013-4391/FE/2012/59-3/R, ontvangen op 17 april 

2013, die ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

12. Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve - rekening 2012 - Kennisname van 

de goedkeuring door dhr. Gouverneur. 

Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de rekening over het 

boekjaar 2012 van de kerkfabriek Sint-Bavo te Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve van 21 januari 

2013, per brief verstuurd op 16 april 2013 onder referentie DBS 2013-2503 FE 2012/59/4/R, 

ontvangen op 17 april 2013, die ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 



13. Kerkfabriek Sint-Bavo SBV - Kennisname budgetwijziging 2013. 

De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve heeft voor het 

dienstjaar 2013 een budgetwijziging opgemaakt en goedgekeurd in zitting van 29 maart 2013, 

en ontvangen door het gemeentebestuur op 18 april 2013. 

Er is een gunstig advies van 29 maart 2013 van het Bisdom Brugge. 

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

14. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2007 Lokale Politie MIDOW. 

Gelet dat de dienstjaarrekening 2007 werd nagezien en aangenomen door de politieraad van 

de Lokale Politiezone MIDOW 5454 in openbare vergadering van 22 april 2013; 

Gelet dat de gemeenteraad kennis neemt van de dienstjaarrekening 2007; 

De dienstjaarrekening 2007 van de politiezone MIDOW ligt ter inzage op het gemeentehuis. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

15. Kennisname - Specifiek toezicht - goedkeuring politiebegroting 2013 politiezone 

MIDOW. 

Gelet op de brief met kenmerk 2013/B/54/1 van 6 mei 2013 en besluit van de Gouverneur van 

de Provincie West-Vlaanderen, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Politionele 

veiligheid, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, Brugge, betreffende het Specifiek 

toezicht – Goedkeuring politiebegroting 2013 politiezone MIDOW. 

Dit dossier wordt ter kennis voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

16. Overeenkomst tot het optimaliseren van de fietsverbinding ter hoogte van de 

drietrapssluis in Wielsbeke/Ooigem 

De gemeenteraad wordt verzocht haar goedkeuring te verlenen aan een overeenkomst tussen 

Waterwegen en Zeekanaal, het provinciebestuur van West-Vlaanderen en de gemeente 

Wielsbeke voor het realiseren/optimaliseren van de fietsverbinding ter hoogte van de 

drietrapssluis in Wielsbeke/Ooigem. 

De kostprijs van de werken wordt geraamd op 545.128,60 euro, waarvan een deel openbare 

verlichting en extra’s fietspad ten laste van de gemeente Wielsbeke, voor een bedrag van 

16.020,40 euro, BTW inclusief. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

17. Definitieve aanvaarding mobiliteitsplan: beleidsplan - definitieve nota. 

Gelet op de opmaak van het mobiliteitsplan; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 07 juli 2010 betreffende mobiliteitsplan - 

participatie: gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2012 betreffende de 

voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan; 

Gelet op het openbaar onderzoek aangaande het gemeentelijk mobiliteitsplan; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen betreffende het openbaar 

onderzoek en de kennisname van de opmerkingen en suggesties; 



Gelet dat het mobiliteitsplan, spoor 2 verbreden en verdiepen: beleidsplan – definitieve nota 

na publieke consultatie werd opgesteld; 

Gelet dat de gemeenteraad deze definitieve nota voorlopig dient te aanvaarden en dat deze 

dient voorgelegd te worden aan de PAC; 

Gelet dat de Provinciale Audit Commissie in haar zitting van 10 december 2012 het 

mobiliteitsplan conform heeft verklaard; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan dit dossier. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

18. Retributiereglement activiteiten sportdienst. 

De tarieven van de activiteiten die door de sportdienst georganiseerd worden, zijn al jarenlang 

niet aangepast. 

Toch stijgen de energiekosten, de uitbatingskosten, de verzekeringskosten, de lonen van de 

lesgevers,….. 

Het is dan ook opportuun om de tarieven eveneens aan te passen aan de indexering en 

stijgende levensduur. 

Bovendien dragen de inwoners van Wielsbeke bij via de gemeentelijke belastingen. 

Niet-inwoners betalen niet via de gemeentelijke fiscaliteit. 

Daarom is een differentiatie in het tarief aangewezen. 

Gelet op het bovenstaande stelt het College voor om de tarieven voor de activiteiten die 

georganiseerd worden door de sportdienst te wijzigen. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 


