GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011
Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester,
Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter
OCMW), schepenen
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, Cecile Vanhoutte, Paul De
Blanck, Muylaert-Abid Rachida, gemeenteraadsleden
en Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris.
Dhr. Filip Dinneweth, onafhankelijk lid, verlaat de zaal tijdens het tweede en derde punt.

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2. Kennisname tijdelijke vervanging van OCMW-raadslid Marianne Vancoillie.
Het onafhankelijk lid verlaat de zaal.
De gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van de tijdelijke vervanging van OCMWraadslid Marianne Vancoillie.
Waarvan kennisname.

3. OCMW - Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger Rachida Abid.
Het onafhankelijk lid verlaat de zaal.
De eerste opvolger voor het mandaat is Rachida Abid.
De gemeenteraad moet vaststellen of de opvolger is blijven voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid.
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Goedgekeurd met 18 ja-stemmen.

4. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Kredietmaatschappij nv Elk zijn Huis.
Naar aanleiding van het ontslag van 8 december 2010 van dhr. Sander De Bo in de OCMWraad Wielsbeke en de vraag om zijn vertegenwoordiging in de algemene vergadering van de
kredietmaatschappij Elk Zijn Huis te vervangen, vragen wij een kandidaat voor te dragen om
de gemeente te vertegenwoordigen in bovengenoemde maatschappij.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Volgende kandidaten werden voorgedragen:
Filip De Coninck
Mervillie-Decrans Isabelle
Filip Dinneweth
De stemming geeft de volgende uitslag:
Filip De Coninck: 10 stemmen
Mervillie-Decrans Isabelle: 8 stemmen
Filip Dinneweth: 1 stem
Filip De Coninck wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen.

5.

Toetreding samenwerkingsverband InterRio : aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervanger Plenaire Vergadering.
De gemeenteraad besliste in haar zitting van 28 september 2011 om toe te treden tot InterRio,
het samenwerkingsverband voor de belangenbehartiging voor het gemeentelijk rioolbeleid.
Ingevolge deze toetreding wordt aan de gemeente Wielsbeke gevraagd om twee
vertegenwoordigers af te vaardigen in de Plenaire Vergadering van het
samenwerkingsverband InterRio.
Hierbij wordt gespecificeerd dat één vertegenwoordiger een personeelslid zou zijn dat een
staf- of verantwoordelijke functie vervult in de gemeente en betrokken is in de dagdagelijkse
werking van het rioolbeleid van de gemeente.
Het College van burgemeester en schepenen duidde hiertoe in haar zitting van 7 november
2011 Mevrouw Eveline Blockeel, diensthoofd technische dienst als vertegenwoordiger en dhr.
Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris als plaatsvervanger aan.
Bij de tweede aan te duiden vertegenwoordiger wordt gespecificeerd dat het best een politiek
mandataris zou zijn.
Het is tevens opportuun onmiddellijk ook een plaatsvervanger te voorzien.
Er wordt dan ook aan de gemeenteraad gevraagd om een politiek mandataris, evenals een
plaatsvervanger, aan te duiden om de gemeente Wielsbeke te vertegenwoordigen in de
Plenaire Vergadering van het samenwerkingsverband InterRio.
De volgende kandidaten worden voorgedragen voor vertegenwoordiger:
Marc Debie
Vermeulen-Debommarez Hilde
Filip Dinneweth
De stemming geeft de volgende uitslag:
Marc Debie: 10 stemmen
Vermeulen-Debommarez Hilde: 8 stemmen
Filip Dinneweth: 1 stem
Marc Debie wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen.
De volgende kandidaten worden voorgedragen voor plaatsvervanger:
Filiep De Vos
Geert Devrieze
Filip Dinneweth
De stemming geeft de volgende uitslag:

Filiep De Vos: 10 stemmen
Geert Devrieze: 8 stemmen
Filip Dinneweth: 1 stem
Filiep De Vos wordt aangeduid als plaatsvervanger.

6. Samenstelling gemeentelijke sportraad.
Gelet op de gewijzigde samenstelling van de Wielsbeekse sportraad;
Gelet op de kennisname van de gewijzigde samenstelling van de Wielsbeekse Sportraad in het
college van burgemeester en schepenen dd. 14 november 2011;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7. Bodemsanering Oude Leie-arm : overeenkomst met OVAM.
Voorliggend dossier betreft een voorstel om een reeds geruime tijd aanslepend geschil tussen
de Gemeente Wielsbeke en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) m.b.t.
het verder opvullen van een oude arm van de Leie minnelijk te beëindigen.
In 1986 verwierf de Gemeente Wielsbeke vanwege de Belgische Staat 13ha 1a 59ca grond,
zijnde de deels opgevulde oude Leiearm en een opgespoten terrein.
Deze verwerving gebeurde o.m. voor de aanleg van een containerpark en een gemeentelijke
opslagplaats.
Na de verwerving werkte de Gemeente Wielsbeke de opvulling van die oude Leiearm (welke
reeds voor het grootste deel opgevuld werd door de Belgische Staat) af opdat de
voorbehouden bestemming van het gebied, nl. milieubelastend industriegebied, zou kunnen
gerealiseerd worden. Deze opvulling gebeurde met zand, bodem en inerte afvalstoffen. Ook
kleine hoeveelheden huishoudelijke en andere afvalstoffen zijn er via de gebruikers van het
gemeentelijk containerpark in terecht gekomen.
In 1999 diende de vzw De Torenvalk een klacht in tegen bovenstaande opvulling van de oude
Leiearm. Deze klacht resulteerde in een proces-verbaal dat eveneens werd overgemaakt aan
OVAM.
De Gemeente staakte onmiddellijk alle verdere opvulactiviteiten doch OVAM achtte dit niet
voldoende en sommeerde de Gemeente om ook alle gestorte afvalstoffen te verwijderen.
Aangezien het toenmalig Gemeentebestuur niet wenste in te gaan op deze sommatie, stelde
OVAM op 11 mei 2000 navorderingen in voor een totaal bedrag van € 17.126.202,07 en dit
voor het storten van ongeveer 51.000 ton inerte afvalstoffen.
Dit was de start van diverse administratieve en gerechtelijke procedures m.b.t. de verder
opvulling van de oude Leiearm. Hoewel de milieuheffing administratief inmiddels herleid
werd tot € 2.149.195,27 voor het storten van 7.339 ton inerte afvalstoffen, werden de
betreffende afvalstoffen op heden niet verwijderd en volhardt OVAM in de door haar
ingestelde navorderingen.
Teneinde een einde te stellen aan deze tijdrovende, lange en dure procedures, heeft het huidig
Gemeentebestuur gesprekken aangeknoopt met OVAM om dit dossier minnelijk af te
handelen.
Uiteindelijk kon er een dadingsvoorstel opgemaakt worden waarbij

- De Gemeente Wielsbeke 7.339 ton gestorte afvalstoffen binnen een afgebakende zone
van 40 meter zal laten uitgraven en afvoeren
- De heffing en navorderingen uitgaande van OVAM vervallen bij de definitieve
beëindiging van de beschreven saneringswerken.
Dit dadingsvoorstel maakt samen met alle daarin vermeldde bijlagen deel uit van het dossier,
zoals dit ter inzage is op het Gemeentehuis.
Aan de Gemeenteraad wordt thans gevraagd om haar goedkeuring te verlenen aan dit
dadingsvoorstel.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

8.

Uitvoeren van bodemsaneringswerken aan de Oude Leiearm : goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
In voorgaand punt werd aan de gemeenteraad gevraagd om haar goedkeuring te verlenen aan
het ontwerp van overeenkomst met OVAM met het oog op een minnelijke regeling van het
geschil tussen de Gemeente Wielsbeke en OVAM.
In dit ontwerp van overeenkomst werd voorzien dat de aanbesteding van de werken en de
uitvoering ervan gebeurt overeenkomstig het bestek dat in bijlage aan het ontwerp van
overeenkomst gehecht is.
Het is dan ook opportuun om eveneens de wijze van gunning en de voorwaarden van deze
overheidsopdracht vast te stellen.
Het voorstel van gunningswijze en de lastvoorwaarden voor deze overheidsopdracht werd
opgenomen in het bijzonder bestek, opgemaakt door Studiebureau DEMEY bvba op 10
november 2011, voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken aan de Oude Leiearm. Dit
bijzonder bestek werd toegevoegd aan het dossier dat ter inzage ligt op het Gemeentehuis.
Aan de Gemeenteraad wordt thans gevraagd om haar goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

9.

WVI - Buitengewone algemene vergadering van 7 december 2011 - Goedkeuren
agendapunten.
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.

10. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 7 december 2011 - Aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde
buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld:
- vertegenwoordiger : Buyse Rik
- plaatsvervanger : Callewaert Guido
De stemming geeft de volgende uitslag:
Buyse Rik: 19 ja-stemmen
Callewaert Guido: 11 ja-stemmen (CD&V/N-VA-fractie (10) en onafhankelijk lid (1))
8 neen-stemmen (WDV-fractie)

11. Gaselwest - Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011 - Goedkeuring
agenda.
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.

12. IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 20 december 2011 - Goedkeuren
agenda.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te geven en de aan te duiden
vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

13. IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 20 december 2011 - Aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
Voor de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde
buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld :
- vertegenwoordiger : Devos Sandra
- plaatsvervanger : Verbrugghe Carlos
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

14. FIGGA - Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011 - Goedkeuren
agenda.
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.

15. FIGGA - Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011 - 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: Benoit Gaby
- plaatsvervanger: Buyse Rik
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

16. Intekening op aandelen Gaselwest kapitaal E.
Op 8 november 2011 hebben we een schrijven van Gaselwest – Eandis Melle ontvangen
waarbij er wordt medegedeeld dat de Raad van Bestuur van Gaselwest op 4 november 2011
beslist heeft over te gaan tot een kapitaalverhoging door de uitgifte van winstbewijzen E
waarop de aandeelhouders kunnen intekenen.
Het College van burgemeester en schepenen stelt in zitting van 24 oktober 2011 voor om in te
tekenen voor het maximale bedrag van € 320 885,17.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

17. Kennisname van de definitieve goedkeuring gemeenterekening 2009 door de
Gouverneur.
De gemeenterekening 2009 werd definitief vastgesteld door het besluit van de gouverneur in
datum van 6 oktober 2011, cfr. brief met kenmerk DBS 2011-7017/FG van het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur van 7 oktober 2011.
Dit besluit en de bijlage met opmerkingen en aanbevelingen worden ter kennis gebracht aan
de gemeenteraad.
Waarvan kennisname.

18. Kennisname budgetwijziging 2011 van de politiezone MIDOW.
De gemeenteraad neemt kennis van de begrotingswijziging 2011 voor het dienstjaar 2011 van
de Politiezone MIDOW, die werden goedgekeurd door de politieraad op 11 oktober 2011.
Waarvan kennisname.

19. Goedkeuren van de gemeentelijke dotatie 2012 aan de Politiezone MIDOW.
Uit het ontwerp van politiebegroting 2012 van de politiezone MIDOW wordt voorgesteld aan
de gemeenteraad om de navolgende dotatie voor de gemeente Wielsbeke goed te keuren: €
764 782,74.
Dit is een stijging van 3,17% ten opzichte van het budget 2011.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

