GEMEENTERAAD DD. 30 SEPTEMBER 2009
Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester,
Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW),
schepenen
Jacques Debode, Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout, Hilde DebommarezVermeulen, Isabelle Decrans-Mervillie, , Filip Dinneweth, Gaby Benoit, Carlos Verbrugghe
(voorzitter raad), Geert Devrieze, Sandra Devos-Vanwonterghem, Andre Naessens, Kathleen
Devliegere-Dewever, Cecile Vanhoutte, gemeenteraadsleden
en Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris.
Dhr. Jacques Debode, gemeenteraadslid, is verontschuldigd.
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2. Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling.
Naar aanleiding van de brief dd. 04 augustus 2009 van het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur werden hun opmerkingen over de gewijzigde RPR -goedgekeurd in de gemeenteraad
dd. 28/05/2009-, opgenomen in de RPR alsook werden ondertussen nog volgende artikels
aangepast:
• artikel 216 §1, 2, 3 betreffende fietsvergoeding bij dienstreizen
• artikel 237 §3
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3. Vaststellen tarief Vrijetijdsacademie
De Gemeente Wielsbeke richt jaarlijks een Vrijetijdsacademie (kortweg VTA) in :
- omnisport
- zwemmen
- dans
- tekenacademie
Het inschrijvingsbedrag voor deze Vrijetijdsacademie is reeds gedurende vele jaren
ongewijzigd gebleven waardoor een wijziging zich thans opdringt.
Er wordt dan ook aan de Gemeenteraad voorgesteld om volgende tarieven voor de
Vrijetijdsacademie vast te stellen:
- Periode september '09 tot juni '10 : € 40,00
- Periode januari '10 tot juni '10 (instap na kerstverlof) : € 25,00
De WDV-fractie vraagt of ook enkel voor het eerste semester kan worden
ingeschreven?
Antwoord: Vroeger waren er 2 tarieven, €10,00 en € 20,00 per semester.
Nu is er slechts één tarief mogelijk zoals boven vermeld; Indien er veel vraag is, kan
er een reglementswijziging voorgesteld worden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. Goedkeuring van het dienstreglement van de Openbare Bibliotheek Wielsbeke
Naar aanleiding van de sluiting van Uitleenpost Sint-Baafs-Vijve, de nieuwe
rechtspositieregeling i.v.m. prestaties op zondag en het uit dienst treden van
bibliotheekassistent José Tack werd het Beheersorgaan gevraagd advies uit te brengen over
nieuwe openingstijden.
Dit voorstel werd voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 5
juni 2009 en werd goedgekeurd. Voorstel: Uitleenpost Ooigem zou niet langer open zijn op
zondagvoormiddag, maar op zaterdagvoormiddag van 10 tot 12u.. De Hoofdbibliotheek te
Wielsbeke zou niet langer open zijn op zaterdagvoormiddag, maar op zaterdagnamiddag van
13.30 tot 15.30u.. Dit heeft als voordeel dat het publiek in de namiddag toegang heeft tot een
ruimere en uitgebreider collectie boeken, tijdschriften en multimediamaterialen. Er kan ook
doorverwezen worden vanuit Uitleenpost Ooigem in de voormiddag, naar deze ruimere
collectie te Wielsbeke in de namiddag.
Deze nieuwe openingsuren worden geïntegreerd in een nieuw dienstreglement dat voorgelegd
wordt ter goedkeuring aan de Gemeenteraad. Tevens werd het reglement up-to-date gebracht.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. Gemeentelijke Holding NV
Gelet op het aangetekend schrijven van 20 augustus 2009 van de Gemeentelijke Holding NV
houdende :
- oproeping voor de algemene vergadering van certificaathouders van 30 september
2009
- oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van 30 september 2009
Gelet dat deze twee bijzondere algemene vergaderingen georganiseerd worden omtrent het
voorstel van de Raad van Bestuur van de Gemeentelijke Holding aan de aandeelhouders
inzake het doorvoeren van een kapitaalverhoging ;
Gelet op de documenten die gevoegd werden bij de respectievelijke oproepen ;
Gelet op de vraag van de Gemeentelijke Holding NV om voorafgaand aan deze algemene
vergaderingen de gemeenteraad te laten beraadslagen en beslissen over de voorgenomen
agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van certificaathouders Dexia en
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding
NV ;
Gelet dat de eerstvolgende gemeenteraad plaats vindt op 30 september 2009 om 20u en dat
het bijgevolg niet mogelijk is om de nodige beslissingen te nemen en aanwezig te zijn,
waarvoor er verontschuldigd is;
Overwegende de huidige financiële situatie ;
Overwegende dat voorgestelde kapitaalsverhoging niet kan aanzien worden als een zekere en
stabiele belegging ;
Overwegende dat het Gemeentebestuur als een goede huisvader dient om te gaan met haar
financiële middelen ;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 september 2009
om niet in te tekenen op de kapitaalverhoging bij wege van inbreng van geld zoals beschreven
in de documenten gevoegd bij de oproeping voor de beide bijzondere algemene
vergaderingen.
De WDV-fractie kan de opgesomde redenen waarom er niet ingetekend wordt
begrijpen, maar volgens hen is de hoofdreden omdat er geen geld is.
Antwoord: De € 117 841,92 is wel aanwezig, maar wel de redenen vermeld in de
voorgestelde beslissing zijn doorslaggevend.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6. Kennisname van de brief van dhr. Gouverneur betreffende ontvangst van de jaarrekening
en begrotingsrekening 2008.
Verwijzende naar de brief van 15 juli 2009, II/1/09/590/03 DBS 2009/7870, betreffende de
ontvangst van de jaarrekening en begrotingsrekening 2008 van de gemeente op 8 juli 2009 bij
het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen. De toezichtstermijn
neemt aanvang op 9 juli 2009.
De WDV-fractie vraagt uitleg over de termijn?
Antwoord: Er zijn 300 dagen toezichtstermijn;
Waarvan kennisname.

7.

Kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem - rekening 2008 - Kennisname van de
goedkeuring door dhr. Gouverneur.
Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de rekening over het
dienstjaar 2008 van het kerkbestuur “Sint-Brixius” van 27 juli 2009, per brief verstuurd op 29
juli 2009 onder de referentie 2009-5516/V-2008/59/03/R, ontvangen op 31 juli 2009, die ter
kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad.
Waarvan kennisname.

8. Budget 2010 van de Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve.
Gelet op de beslissing van 11 juli 2009 van de kerkraad Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-BaafsVijve waarbij het budget 2010 van de kerkfabriek werd vastgesteld;
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 14 juli 2009;
Gelet dat het budget 2010 van de Kerkfabriek Sint-Bavo wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad;
Gelet dat de investeringen niet vallen binnen het goedgekeurde meerjarenplan, wordt er
voorgesteld om dit budget niet goed te keuren;
De WDV-fractie vraagt of dit investeringsbedrag louter een technisch financieel
probleem is of dat het een probleem is in verband met het doel van het bedrag.
Antwoord: Het is een louter technisch probleem, gezien dit bedrag niet voorzien is in
het goedgekeurd meerjarenplan.
Niet goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

