
 

GEMEENTERAAD DD. 30 OKTOBER 2012 
 

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, Paul De Blanck, Muylaert-Abid 

Rachida, gemeenteraadsleden 

en Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris. 

 

Mevrouw Cecile Vanhoutte, gemeenteraadslid, is verontschuldigd. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vergadering van 4 juli 2012 - openbare zitting. 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 

 

 

 

2. Kennisname verslag vergadering van 3 oktober 2012 - openbare zitting. 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

3. Goedkeuren verslag vergadering van 12 oktober 2012 - openbare zitting. 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 
 

 

 

 

4. Goedkeuren evaluatiesysteem - evaluatiecriteria - ontwikkelingscyclus. 

 

Het evaluatiesysteem – zoals omschreven in de rechtspositieregeling inzonderheid Titel II, 

Hoofdstuk VIII – en de evaluatiecriteria en ontwikkelingscyclus stelt voor om goed te keuren 

met inwerkingtreding bij het begin van de nieuwe evaluatieperiode namelijk op 01 januari 

2013. 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 
 



 

5. Psilon - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen  - Buitengewone algemene 

vergadering van 4 december 2012 - Goedkeuren agenda. 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger 

opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 
 

 

 

 

6. Psilon - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen  - Buitengewone algemene 

vergadering van 4 december 2012 - Aanduiden vertegenwoordiger. 

 

De aanduiding van een vertegenwoordiger voor hogergenoemde buitengewone algemene 

vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: Benoit Gaby. 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 
 

 

 

 

7. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 5 december 2012 - Goedkeuren 

agendapunten. 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger 

opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 
 

 

 

 

8. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 5 december 2012 - Aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger : Buyse Rik 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
- plaatsvervanger : Callewaert Guido 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 neen-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 
 

 



 

 

9. IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2012 - 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. 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 
 

 

 

 

10. IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2012 - 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 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 
 

 

 

 

11. FIGGA - Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2012 - Goedkeuren 

agenda. 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger 

opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 
 

 

 

 

12. FIGGA - Buitengewone algemene vergadering van 19  december 2012 - 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 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 
 



13. Gaselwest - Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2012 - 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. 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 
 

 

 

 

14. Voorlopige 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; 

 

De gemeenteraad wordt verzocht om het mobiliteitsplan, spoor 2 verbreden en verdiepen, 

beleidsplan , definitieve nota na publieke consultatie voorlopig te aanvaarden en deze voor te 

leggen aan de Provinciale Auditcommissie. 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 
 

 

 

 

15. Mobiliteitsconvenant N382 - Ontsluiting Kanaalzone West koepelmodule 37017/14/C 

met module 14 

 

Gelet op de goedkeuring d.d. 02 april 1996 door de Vlaamse regering van het ontwerp 

mobiliteitsconvenant en de goedkeuring door de Vlaamse regering van de aanpassing ervan 

d.d. 24 juli 1997; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 23 december 2002 betreffende 

mobiliteitsconvenant: goedkeuren koepelmodule 37017/14/A met module 14 betreffende de 

aanleg of herinrichting van ontsluitingsinfrastructuur ter verbetering van de bereikbaarheid 

van specifieke zones van commerciële activiteiten in privaat of op openbaar domein;  

Gelet op het schrijven d.d. 9 augustus 2012 van de Vlaamse overheid, wegen en verkeer 

West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge betreffende N382 – Ontsluiting Kanaalzone West; 

Gelet op de koepelmodule 37017/14/C behorende bij het moederconvenant 37017/00; 

Gelet op module nr. 14 betreffende de aanleg of herinrichting van ontsluitingsinfrastructuur 

voor tewerkstellings-, winkel- en/of dienstenzones van bovenlokaal belang; 

Overwegende dat de gemeente een projectnota moet opmaken die moet voorgelegd worden 

aan de auditcommissie; 



Gelet dat de projectnota werd voorgelegd aan de provinciale auditcommissie op 11 juni 2012 

en conform werd verklaard; 

Overwegende dat de kosten voor de ontsluiting Kanaalzone West, samen met fietspad 

Oostrozebeke – Ooigem geraamd worden op € 2.256.214,63; 

Overwegende dat er € 1.094.126,46 ten laste is van de gemeente Wielsbeke, € 599.952,42 ten 

laste van AWV, € 562.135,75 gesubsidieerd wordt door het Fietsfonds; 

Gelet op bijgevoegde koepelmodule en module 14 betreffende de aanleg of herinrichting van 

ontsluitingsinfrastructuur voor tewerkstellings-, winkel- en/of dienstenzones van bovenlokaal 

belang; 

De gemeenteraad wordt verzocht om deze mobiliteitsconvenant goed te keuren. 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 
 

 

 

 

16. Goedkeuren infrastructuurwerken terrein Molenstraat. 

 

Er werd door NV Levrau – BVBA Galle en BVBA Gallin een aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning ingediend voor het uitvoeren van infrastructuurwerken op het 

terrein gelegen N382 en Molenstraat. 

Het openbaar onderzoek liep van 14/09/2012 tot 13/10/2012. Er werden geen bezwaren 

ingediend. 

De gemeenteraad dient overeenkomstig artikel 4.2.17 § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, een besluit te nemen over de infrastructuurwerken. 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 

 

 

 

 

Dhr. Marc Debie, schepen, plaatst zich in het publiek. 
 

17. Goedkeuring uitrustingswerken verkaveling Molenstraat fase 2. 

 

Door BVBA De Vriese-Deroose werd een verkavelingsaanvraag met wegenisaanleg 

ingediend voor 4 loten. De verkavelaar voorziet in een rijweg van 4,680 m in beton (inclusief 

weggoot en trottoirband) en een trottoir/oprit van 1,10m (exclusief troittoirband) in 

betonstraatstenen. Er wordt tevens een parkeerzone aangelegd in grasbetonstenen, het betreft 

4 parkeerplaatsen met een totale breedte van 10,80 m en een diepte 5,20 m. 

Een openbaar onderzoek was noodzakelijk en liep van 08/06/2012 tot 07/07/2012. Er werden 

geen bezwaarschriften ingediend. 

De gemeenteraad dient overeenkomstig artikel 4.2.17 § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, een gemotiveerd besluit te nemen over de zaak van de wegen. 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

CD&V/N-VA: 9 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 

 

 



 

18. Goedkeuring infrastructuurwerken verkaveling Lobeekstraat 2de fase. 

 

Door de W.V.I. werd een verkavelingsaanvraag met wegenisaanleg ingediend. De verkavelaar 

voorziet in een rijweg. Er dient tevens een parkeerzone voorzien te worden. 

Een openbaar onderzoek was noodzakelijk en liep van 25/07/2012 tot 23/08/2012. Er werden 

geen bezwaarschriften ingediend. 

De gemeenteraad dient overeenkomstig artikel 4.2.17 § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, een gemotiveerd besluit te nemen over de zaak van de wegen. 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

CD&V/N-VA: 9 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 
 

 

 

 

19. Goedkeuren verkaveling met wegenis Loverhoek. 

 

Door Bouwwerken Taelman NV werd een verkavelingsaanvraag met wegenisaanleg 

ingediend voor 8 loten. De verkavelaar voorziet in een rijweg van 6,70 m in beton (inclusief 

weggoot en trottoirband). Een openbaar onderzoek was niet noodzakelijk. 

De gemeenteraad dient overeenkomstig artikel 4.2.17 § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, een gemotiveerd besluit te nemen over de zaak van de wegen. 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

CD&V/N-VA: 9 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 

 

 

 

Dhr. Marc Debie, schepen, neemt terug zijn plaats in de gemeenteraad. 
 

20. GRUP Kraaienhof: voorlopige vaststelling 

 

Het GRS Wielsbeke, de herziening, werd definitief goedgekeurd door de deputatie van West-

Vlaanderen op 30/08/2012. 

Met dit RUP wordt uitvoering gegeven aan volgende bindende bepaling en onder de 

toeristisch-recreatieve structuur: 

• Opmaken van een RUP voor de uitbreiding van de site Kraaienhof. 

Voor de herlocalisatie van het voetbalterrein opteert de gemeente voor de site Kraaienhof. 

Deze keuze is ingegeven vanuit diverse factoren: 

• de beperkte bijkomende behoefte, 

• het maximaal groeperen van gelijkaardige activiteiten, 

• de voordelen van gezamenlijke exploitatie en onderhoud maximaal benutten 

• het maximaal benutten van bestaande ondersteunende infrastructuur. 

Uit behoeftenonderzoek van de sportdienst is gebleken dat de vraag op deze locatie twee 

bijkomende voetbalvelden betreft: herlocalisatie van het terrein aan de Maurissensstraat en 

één bijkomend terrein om aan de lokale behoeften van de dubbelkern Wielsbeke en Sint-

Baafs-Vijve te kunnen voldoen. 

De gemeenteraad wordt verzocht het GRUP Kraaienhof voorlopig te aanvaarden. 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 



21. Kennisname - OCMW - rekening 2010. 

 

De rekening 2010 van het OCMW is opgemaakt volgens de nieuwe beleidsinstrumenten, 

bevattende: 

- de geconsolideerde resultatenrekening 

- tabel 1 : cashflow zonder gemeentelijke bijdrage  

- tabel 2 : gemeentelijke bijdrage in de exploitatie en de aflossingen geconsolideerd 

- tabel 3 : liquiditeitstabel 

- tabel 4 : overzicht gemeentelijke bijdrage 

De rekening 2010 van het OCMW is vastgesteld in de OCMW-raad van 22 augustus 2012. 

De gemeenteraad neemt hiervan kennis. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

22. Kerkfabriek Sint-Brixius Ooigem - Goedkeuren budgetwijziging 2012. 

 

De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem heeft voor het dienstjaar 

2012 een budgetwijziging opgemaakt en goedgekeurd in zitting van 13 september 2012, en 

ontvangen door het gemeentebestuur op 18 september 2012. 

Er is een gunstig advies van het Bisdom Brugge. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 

 

 

 

23. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke - rekening 2011 - Kennisname van de 

goedkeuring door dhr. Gouverneur. 

 

Gelet op het besluit van 21 augustus 2012 en algemene opmerkingen van de gouverneur 

betreffende de goedkeuring van de rekening over het dienstjaar 2011 van het kerkbestuur 

Sint-Laurentius op 26 april 2012, per brief verstuurd op 24 augustus 2012 onder de referentie 

DBS 2012-6460/FE-2011/59/02/R, ontvangen op 27 augustus 2012, die ter kennis wordt 

gebracht aan de gemeenteraad. 

De gemeenteraad neemt hiervan kennis. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

24. Kennisname van het budget 2013 van de Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke. 

 

Gelet op de beslissing van 30 augustus 2012 van de kerkraad Sint-Laurentius, Wielsbeke 

waarbij het budget 2013 van de kerkfabriek werd vastgesteld; 

Overwegende dat de gemeentelijke exploitatiebijdrage in het budget 2013, 26.385,17 EUR 

bedraagt en dit binnen het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, zijnde 

52.935,64,00 EUR, en cfr. het goedgekeurd meerjarenplan is er geen investeringstoelage; 

Gelet dat het overleg van het gemeentebestuur en de kerkfabrieken plaats vond op 27 

september 2012; 

Gelet dat het budget 2013 van de Kerkfabriek Sint-Laurentius wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad, ter kennis. 

Waarvan kennisname. 
 



25. Kennisname budget 2013 van de Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve. 

Gelet op de beslissing van 12 juni 2012 van de kerkraad Sint-Bavo, Sint-Baafs-Vijve waarbij 

het budget 2013 van de kerkfabriek werd vastgesteld; 

Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 3 juli 2012; 

Overwegende dat de gemeentelijke exploitatiebijdrage in het budget 2013, 66.472,46 EUR 

bedraagt en dit binnen het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, zijnde 

69.837,00 EUR, en de investeringstoelage 0,00 EUR bedraagt en dit binnen het bedrag, 

opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, zijnde 18.100,00 EUR; 

Gelet dat het overleg van het gemeentebestuur en de kerkfabrieken plaats vond op 27 

september 2012; 

Gelet dat het budget 2013 van de Kerkfabriek Sint-Bavo wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad, ter kennis. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 
Navolgend punt wordt in toepassing van art. 22 van het gemeentedecreet en 
ingevolge het verzoek van de WDV-fractie en het onafhankelijk raadslid aan de 
dagorde toegevoegd van 30 oktober 2012: 
 

26. Financiële situatie Wielsbeke -  Rekening 2011 - Vooruitzichten rekening 2012 -  

Prognoses begroting 2013. 
 

Gelet op de begrotingsrekening 2010 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 

december 2011; 

Gelet op de laatst goedgekeurd budgetwijziging 2011; 

Gelet op het goedgekeurde budget 2012; 

Gelet op de standopgave van de begrotingsartikelen in eigen en vorige dienstjaren, van de 

gewone en buitengewone dienst van de dienstjaren 2011 en 2012; 

Gelet op de samenvatting per economische groep en de algemene samenvatting zoals 

opgevraagd uit de boekhouding over het dienstjaar 2011; 

Gelet op de grootboekfiches van diverse uitgaven- en ontvangstenartikels zoals opgevraagd 

uit de boekhouding over het dienstjaar 2011; 

Gelet op het document 173X over het dienstjaar 2011 zoals opgesteld door de FOD 

Financiën; 

Gelet op het document betreffende de definitieve verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, 

over het dienstjaar 2011; 

Gelet op het document betreffende de opdeciemen van de Vlaamse verkeersbelasting over het 

dienstjaar 2011; 

Gelet op het document betreffende de gestorte onroerende voorheffing van de Vlaamse 

Belastingdienst over het dienstjaar 2011; 

Gelet op de controletabellen van de diverse financiële instellingen per 31 december 2011; 

Overwegende dat met deze basisgegevens er een nauwkeurige benadering van de financiële 

resultaten voor de dienstjaren 2011 en 2012 kan berekend worden; 

Artikel 1: 

De financiële toestand per 31 december 2011 wordt als volgt becijferd :  

Dienstjaarrekening 

2010 Algemeen begrotingsresultaat  € 1.904.806,21   €  1.904.806,21 

Budget 2011       

        

  Personeelsuitgaven  € 3.867.488,00   €  3.988.693,73 

  Werkingsuitgaven  € 3.026.328,00   €  2.981.374,60 

  Overdrachtuitgaven  € 2.642.862,00   €  2.609.130,88 

  Schulduitgaven  € 2.020.199,00   €  2.051.426,75 



  Totaal  € 11.556.877,00   € 11.630.625,96 

        

  Prestatieontvangsten  € 1.888.626,00   €  1.394.424,27 

  Overdrachtontvangsten   € 8.832.379,00   €  7.152.856,50 

  Schuldontvangsten  €    737.569,00   €     737.569,00 

  Totaal  € 11.458.574,00   €   9.284.849,77  

        

  
Ontvangsten-uitgaven eigen 

dienstjaar  €     -98.303,00   €  -2.345.776,19  

        

  

Uitgaven vorige dienstjaar 

(hoofdstuk I)  €     675.328,00   €     303.517,78 

  

Ontvangsten vorige dienstjaren 

(hoofdstuk I)  €      11.593,00   €     101.423,04 

        

  
Ontvangsten-uitgaven vorige 

dienstjaren  €    -663.735,00   €     -202.094,74  

        

  Eigen dienstjaar + vorige dienstjaren  €    -762.038,00   €  -2.547.870,93  

        

  Globaal resultaat + resultaat 2010  €  1.142.768,21   €    -643.064,72 

 

Artikel 2 : De financiële toestand per 15 september 2012 wordt als volgt becijferd : 

        

Simulatie 

dienstjaarrekening 

2011 

Globaal resultaat + resultaat 

2010  €       1.142.762,21   

Budget 2012      

       

  Personeelsuitgaven  €        4.124.693,00   €     4.293.801,32 

  Werkingsuitgaven  €        3.220.491,00   €     3.309.749,95 

  Overdrachtuitgaven  €        2.830.700,00   €     2.830.700,00 

  Schulduitgaven  €        2.001.058,00   €     2.001.058,00 

  Totaal  €      12.176.942,00   €    12.435.309,27 

        

  Prestatieontvangsten  €        1.956.028,00   €     1.700.000,00 

  Overdrachtontvangsten   €        8.818.056,00   €     8.400.000,00 

  Schuldontvangsten  €           454.978,00   €        454.978,00 

  Totaal  €      11.229.062,00   €    10.554.978,00 

        

  
Ontvangsten-uitgaven eigen 

dienstjaar  €         -947.880,00   €     -1.880.331,27  

        

  

Uitgaven vorige dienstjaar 

(hoofdstuk I)  €              2.250,00   €           22.917,72 

  

Ontvangsten vorige dienstjaren 

(hoofdstuk I)  €                 -   €           - 

        

  
Ontvangsten-uitgaven vorige 

dienstjaren  €            -2.250,00   €          -22.917,72 

        

  

Eigen dienstjaar + vorige 

dienstjaren  €         -950.130,00   €      -1.903.248,99 



        

  

Globaal resultaat + resultaat 

2011  €           192.638,21   €      -2.546.313,71 

 

Schepen Rik Buyse merkt op dat dit punt ingediend werd door fracties die nog niet 
vertegenwoordigd zijn in de huidige gemeenteraad en verwijst voor nadere uitleg 
over dit punt naar de gemeenteraadszitting van 12 oktober 2012, waar dit punt 
eveneens geagendeerd was. 
 
CD&V/N-VA: 10 neen-stemmen 
WDV: 7 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 

 
 


