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Zitting van woensdag 16 december 2015
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Kenneth Taylor: burgemeester;
Luc Galle: voorzitter;
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele: schepenen;
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Herman Van Renterghem,
Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck,
Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop,
Wouter Van Hauwermeiren: raadsleden;
Frans Coppens: secretaris
Ann Van Wesemael, Veerle Bauters: raadsleden

De zitting wordt geopend om 20:03 uur.
OPENBARE ZITTING

1.

Jaarverslag 2014 van het college

Burgemeester Kenneth Taylor dankt de diensten voor de ondersteuning van het college. Raadslid Luc
Van Leuven dankt namens de oppositiefracties voor het lijvige werk, een bewijs dat er hard wordt
gewerkt op het gemeentehuis.
De raad,
Gelet op de richtlijnen van de omzendbrief d.d. 2 juni 1989 van de Gemeenschapsminister van
Binnenlandse Aangelegenheden;
Gelet op het voorliggende jaarverslag 2014 van het college;
Besluit
Enig artikel – Neemt kennis van het jaarverslag 2014 van het college
2.

Aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 wijziging 2016/1

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Hij dankt de financiële dienst en de medewerkers.
Raadslid Sara Hiltrop stelt vast dat in het exploitatiebudget de ontvangsten uit de personenbelasting
sedert oktober 2015 gedaald zijn van bijna € 1,3 miljoen naar € 500 000. Is dat op basis van een
herraming van de FOD Financiën ? De schepen antwoordt dat bij de opmaak van het budget nog
geen brief daarover voorhanden was. Genoemd raadslid vraagt zich ook af of er in 2019 toevallig
onroerend goed verkocht zal worden om tot een positief kasresultaat te komen. Het is moeilijk om
een positief resultaat te behouden als op 6 jaar een spaarpot erdoor gejaagd wordt. De schepen
antwoordt dat er ook leningen aangegaan kunnen worden, maar dat er gekozen is om in de plaats
daarvan patrimonium te verkopen.
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De burgemeester wijst erop dat tegen het einde van de legislatuur de autofinancieringsmarge in orde
moet zijn. Als de spaarpot wordt opgebruikt, worden ook de leningslasten afgebouwd. Niet alles wat
je plant, kun je ook uitvoeren, maar je moet het wel budgetteren. Schepen Daniël Praet vult aan dat
de leningslasten nu heel laag zijn, maar dat ook de intrest op beleggingen klein is. De burgemeester
vindt dat daarom met de bank over de leningsvoorwaarden moet worden onderhandeld. Schepen
Christoph Van de Wiele weet dat er ook in 2020 nog uitgestelde ontvangsten zullen zijn, maar je
moet nu eenmaal afsluiten in 2019. Voor de burgemeester is niet te veel lenen een beleidskeuze :
een straat gaat bvb. 50 jaar mee.
Raadslid Sara Hiltrop merkt op dat de toelage voor de Speelpleinwerking van € 23 000 naar € 10 000
gaat. De burgemeester riposteert dat de loonuitkering van de monitoren nu rechtstreeks door de
gemeente zal gebeuren, wat de lagere inbreng verklaart. Raadslid Els Stichelmans merkt nu een eigen
programmatie van de 11-juliviering. De burgemeester stelt dat het zo makkelijker is om na te gaan
wat iets precies gekost heeft. Raadslid Gert Van Tittelboom wijst erop dat de gemeente nog geen
toezegging heeft gekregen voor € 55 000 die jaarlijks voor het gemeenschapscentrum is
ingeschreven. Hij vraagt of die budgetten niet worden overgeheveld naar het gemeentefonds voor
vrije tijd. De burgemeester ontkent dat en verklaart dat de bibliotheek niet minder geld zal krijgen
dan vroeger. Tot slot wil genoemd raadslid nog weten welke onroerende goederen zullen worden
verkocht. Schepen Kristof De Smet spreekt over bouwgronden op de gemeente.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief d.d. 10 juli 2015, met referentie BB 2015/2 aangaande instructies voor de
aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2019 en de budgetten 2016;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 december 2013 waarbij het meerjarenplan 2014-2019
werd aangenomen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 december 2014 waarbij het meerjarenplan 2014-2019,
aanpassing nr. 1 werd goedgekeurd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 oktober 2015 waarbij het meerjarenplan 2014–2019
aanpassing 2015/1 werd goedgekeurd;
Overwegende dat er een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk is;
Gelet op het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan 2016/1;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
11 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Marc Vereecken,
Rosa Van den Abeele, Wouter Van Hauwermeiren);
8 onthoudingen (Luc Galle, Luc Van Leuven, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans,
Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop)
Besluit
Art. 1 – De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 – wijziging 2016/1 wordt goedgekeurd.
Resultaat op kasbasis bedraagt : in
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2016 : 1.355.559 euro
2017 : 543.174 euro
2018 : 290.344 euro
2019 : 8.342 euro
Autofinancieringsmarge bedraagt : in
2016 : -280.105 euro
2017 : -83.505 euro
2018 : 111.550 euro
2019 : 238.378 euro
Art. 2 – Afschrift van dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.
3.

Budget 2016

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Raadslid Kurt Rasschaert merkt op dat er € 50 000
voorzien is voor de website. De burgemeester antwoordt dat één van de analyses in het kader van de
front- en backofficestudie luidt dat de denkstructuur over de organisatie moet worden aangepast, er
moet worden gedacht vanuit de positie van de klant. Genoemd raadslid vraagt of er nu, na de
doortocht van Elia in de Hekkergemstraat, iets gaat gebeuren aan de voetpaden daar. Schepen Albert
Van Malderen is van oordeel dat de trottoirs er nog redelijk bijliggen. Schepen Kristof De Smet vult
aan dat er in het kortste deel van de Hekkergemstraat nog bouwdossiers op uitvoering wachten. Het
is dus raadzaam ook nog te wachten met een eventuele heraanleg van de voetpaden daar. Raadslid
Rasschaert stelt ook vast dat de bibliotheek van Schellebelle niet in het budget is opgenomen. De
burgemeester riposteert dat er nog onvoldoende zicht is op eventuele stabiliteitswerken die daar
nodig zijn. De lokale politie zal tegen 1 februari 2016 zijn intrek nemen in de voormalige
bibliotheekruimte in het Sociaal Huis. Eerst komt er een studie, daarna een budgetwijziging voor de
uitbreiding van de bib in het gemeentehuis van Schellebelle. Op vraag van genoemd raadslid
verklaart schepen Kristof De Smet dat hij hoopt van de kleuter- en lagere school in Schellebelle en de
Bruinbeke één campus te maken. Raadslid Rasschaert heeft een anomalie opgemerkt wat de kosten
van de Scheldepromenade betreft : in het gemeentelijk infoblad Instroom is sprake van een kostprijs
van € 300 000, in de gemeenteraad is gesproken van € 340 000 en in het budget nu is € 365 000
opgenomen.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt waar er in 2016 in voetpaden wordt geïnvesteerd. De
burgemeester antwoordt dat elk jaar een vast bedrag wordt voorzien voor het onderhoud van de
voetpaden her en der in de gemeente. Genoemd raadslid wil ook weten wat de bib met de
vrijgekomen ruimte gaat doen. Voor de burgemeester mogen de medewerkers hun visie daarover
geven en er mag daarbij een muur uitgebroken worden. Er is volgens het raadslid ook vraag naar
atelierruimte voor kunst en cultuur. Schepen Anneleen Rimbaut antwoordt dat daarvoor al mogelijke
locaties zijn doorgegeven aan de cultuurraad. Schepen Bart Segers vult aan dat vanuit de cultuurraad
al drie tot vier zoeklocaties zijn aangeschreven. De burgemeester meent dat er misschien een optie is
in het grafmakershuisje, maar dat eerst de bib in het gemeentehuis van Schellebelle geïnstalleerd
dient te worden.
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Raadslid Els Stichelmans heeft gelezen dat er nieuw kunstonderwijs zal worden aangeboden.
Schepen Kristof De Smet repliceert dat de academie woord en muziek op 1 september 2016 zal
starten in Wichelen. Er zal worden geprobeerd om een erkenning te krijgen en gesubsidieerd te
worden. Genoemd raadslid merkt ook op dat het onderhoud van de piste niet voorzien is. De
schepen antwoordt dat dat vanuit de technische dienst wordt gedaan. Voor het inzaaien en
nivelleren van jeugdvoetbalterreinen wordt € 6 000 voorzien. Raadslid Stichelmans stelt vast dat de
energiekosten heel hoog zijn. Zij vraagt de verenigingen daarvan bewust te maken door ofwel een
timer te plaatsen ofwel een melding op te hangen ‘wij verbruiken hier € x per jaar’. Schepen Kristof
De Smet repliceert dat de lokalen ook veel worden gebruikt. De burgemeester wil verder
onderzoeken of er nog zonnepanelen kunnen worden geplaatst, de beste investering die bestaat.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief d.d. 10 juli 2015 met referentie BB 2015/2 aangaande instructies voor het
opstellen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 december 2013 waarbij het meerjarenplan 2014-2019
werd aangenomen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 december 2014 waarbij de aanpassing nummer 1 van
het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 oktober 2015 waarbij de aanpassing van het
meerjarenplan 2014–2019, wijziging 2015/1 werd goedgekeurd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de aanpassing van het meerjarenplan 20142019, wijziging 2016/1 werd goedgekeurd;
Gelet op het voorgelegde budget 2016;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
11 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Marc Vereecken,
Rosa Van den Abeele, Wouter Van Hauwermeiren);
8 onthoudingen (Luc Galle, Luc Van Leuven, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans,
Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop)
Besluit
Art. 1 – Het budget 2016 wordt goedgekeurd.
Resultaat op kasbasis
Exploitatiebudget
Investeringsbudget
Andere
Budgettaire resultaat boekjaar
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
Gecumuleerde budgettaire resultaat
Bestemde gelden

497.042
-352.252
-777.147
-632.356
1.987.916
1.355.559
0
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Resultaat op kasbasis

1.355.559

Financieel draagvlak
Netto periodieke leningsuitgaven
Autofinancieringsmarge

876.685
1.156.789
-280.105

Art. 2 – Afschrift van dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.
4.

Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding 2016

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Met het geïnde bedrag worden het onderhoud en
de aanleg van rioleringen op onze gemeente betaald.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 22 december 2004 houdende toetreding van de gemeente
Wichelen tot de TMVW-AquaRio als zuiveringsvennoot;
Gelet op de brief d.d. 12 november 2015 van TMVW intercommunale cvba inzake de gemeentelijke
tarieven sanering voor 2016;
Overwegende dat het intercommunaal voorstel voor de gemeentelijke saneringsbijdrage
(drinkwaterklanten) en de gemeentelijke saneringsvergoeding (eigen waterwinners) voor 2016 is
bepaald op basis van de bovengemeentelijke bijdrage en de vermenigvuldigingscoëfficiënt
(momenteel 1,4, onder voorbehoud van decretale aanpassing);
Overwegende dat de opbrengsten van de gemeentelijke saneringsbijdragen en –vergoedingen via
AquaRio worden gebruikt voor de (her)aanleg en instandhouding van de gemeentelijke rioleringen;
Overwegende dat de kosten voor het zuiveringsbeleid hoog oplopen;
Overwegende dat het daarom billijk is dat elke inwoner volgens zijn waterverbruik
(drinkwaterklanten) of forfaitair (eigen waterwinners) daartoe een bijdrage levert;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
15 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Luc Galle, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers,
Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde,
Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop,
Wouter Van Hauwermeiren);
4 onthoudingen (Luc Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom)
Besluit
Art. 1 – Zijn akkoord te betuigen met het intercommunaal voorstel om vanaf 1 januari 2016 verder
de gemeentelijke saneringsbijdrage te laten innen door TMVW-AquaRio, berekend op basis van de
bovengemeentelijke bijdrage en de vermenigvuldigingscoëfficiënt zoals op Vlaams niveau bepaald.
Art. 2 – Zijn akkoord te betuigen met het intercommunaal voorstel om vanaf 1 januari 2016 verder
de gemeentelijke saneringsvergoeding te laten innen door TMVW-AquaRio, berekend op basis van de
bovengemeentelijke bijdrage en de vermenigvuldigingscoëfficiënt zoals op Vlaams niveau bepaald.
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Art. 3 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan TMVW, Stropstraat 1 9000 Gent.
5.

OCMW-Budget 2015 - Budgetwijziging nr. 1 - Kennisname

Schepen Christoph Van de Wiele wijst erop dat het gaat om een vrij forse budgetwijziging. Er was
ongeveer € 400 000 extra nodig na de uitbreiding met de nieuwe vleugel. De personeelskost per bed
daalt. Jammer genoeg werd de RVT-erkenning van de bedden stopgezet in 2012. 45 van de 110
bedden zijn RVT-bedden. Als die voormalige subsidiëring weer wordt ingevoerd, zal het OCMW
breakeven draaien.
De raad,
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16 december 2014 waarbij het
budget 2015 van het OCMW werd vastgesteld;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 januari 2015 waarbij de aangepaste meerjarenplanning
2014-2019 van het OCMW werd goedgekeurd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 januari 2015 houdende kennisname van het budget 2015
van het OCMW;
Gelet op het besluit d.d. 20 november 2015 van het college van burgemeester en schepenen waarbij
gunstig advies werd verleend aan het ontwerp van budgetwijziging 2015/1 van het OCMW;
Gelet op het besluit d.d. 24 november 2015 van de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij de
budgetwijziging 2015/1 van het OCMW werd vastgesteld;
Overwegende dat op het exploitatiebudget de afschaffing van het gescostatuut, de uitbreiding van
het WZC Molenkouter en de omvorming van de dienst logistieke hulp (vroegere poetsdienst aan
huis) naar een dienstenchequeonderneming (met contractuelen i.p.v. gesco’s) een wezenlijke rol
hebben gespeeld met invloed op zowel de uitgaven- als de inkomstenzijde;
Overwegende dat ook het investeringsbudget als gevolg van de éénmalige uitbetaling van het saldo
van de VIPA-investeringstoelage en van de uitbreiding van het WZC en de omgevingsaanleg errond
grondig werd aangepast;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis voor 2015 meer dan verdubbelt en de
autofinancieringsmarge voor 2015 verhoudingsgewijs nog meer stijgt; dat de gemeentelijke bijdrage
niet gewijzigd wordt;
Gelet op art. 150 en 156 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het gemeentedecreet;
Besluit
Art. 1 – Neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2015 van het OCMW.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de OCMW-voorzitter en aan de heer
Provinciegouverneur, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 1 9000 Gent.
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6.

Jaarrekening OCMW - Boekjaar 2014 - Kennisname

De raad,
Gelet op art. 174 §2 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Overwegende dat de financiële situatie van de jaarrekening van het OCMW over het jaar 2014 er als
volgt uitziet :
Resultaat op kasbasis

Jaarrekening

Exploitatiebudget

€

Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

€ 1 825 000

Investeringsbudget

€ - 3 092 730

Andere

€ 2 767 653

Budgettaire resultaat van het boekjaar

€ - 175 993

Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

€ 1 105 261

Gecumuleerde budgettaire resultaat

€

929 268

Bestemde gelden

€

0

Resultaat op kasbasis

€

929 268

Financieel draagvlak

€

241 288

Netto periodieke leningsuitgaven

€

114 653

Autofinancieringsmarge

€

126 635

149 085

Overwegende dat de staat van kosten en opbrengsten van het OCMW over het jaar 2014 volgende
cijfers weergeeft :
Kosten

€ 7 033 061

Opbrengsten

€ 6 984 180

Overschot/tekort boekjaar

€

- 48 881

Overwegende dat de balans op 31 december 2014 van het OCMW volgende cijfers vertoont :
Vlottende activa

€ 2 034 741

Vaste activa

€ 11 210 429

Totaal activa

€ 13 245 170

Schulden

€ 7 049 127
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Nettoactief

€ 6 196 042

Totaal passiva

€ 13 245 170

Besluit
Art. 1 – Neemt kennis van de jaarrekening OCMW boekjaar 2014.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt aan de heer Provinciegouverneur overgezonden.
7.

Kerkfabriek Sint-Gertrudis Wichelen - Toekenning investeringstoelage

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 oktober 2013 waarbij het meerjarenplan 2014 – 2019 van
de kerkfabriek Sint-Gertrudis Wichelen werd goedgekeurd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 oktober 2014 houdende de aktename van het budget
2015 van de kerkfabriek Sint-Gertrudis Wichelen;
Overwegende dat daarin een investeringstoelage van € 19 300 was opgenomen voor het jaar 2015;
Overwegende dat die investeringstoelage was ingeschreven voor de plaatsing van veiligheidshaken
op het kerkgebouw (op vraag van Monumentenwacht) en voor de plaatsing van energiebesparend
glas in de pastorie;
Gelet op het mailbericht d.d. 1 december 2015 van de voorzitter van de kerkfabriek met de vraag
naar de opname van de voorziene investeringstoelage;
Overwegende dat de factuur voor de plaatsing van het energiebesparend glas € 3 510,13 bedraagt en
de offerte voor de plaatsing van de veiligheidshaken € 13 896,85 , beide bedragen BTW inbegrepen;
Overwegende dat het derhalve billijk is dat de genoemde bedragen bij wijze van investeringstoelage
worden uitbetaald aan de kerkfabriek;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Aan de kerkfabriek Sint-Gertrudis Wichelen wordt een investeringstoelage ten belope van
€ 17 406,98 toegekend voor de plaatsing van energiebesparend glas in de pastorie en voor de
plaatsing van veiligheidshaken op het dak van het kerkgebouw.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt doorgestuurd aan de voorzitter van de kerkfabriek, p.a.
Statiestraat 57 9260 Wichelen en aan de financieel beheerder.
8.

Goedkeuring politiedotatie 2016

De burgemeester licht dit agendapunt toe.
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De raad,
Overwegende dat de gemeente Wichelen deel uitmaakt van de politiezone Wetteren-LaarneWichelen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 13 betreffende de onderrichtingen van de politiebegroting
voor 2002 ten behoeve van de politiezone : “ Het evenwicht in de gewone dienst komt tot stand door
een toelage van de gemeente(n) aan de politiebegroting die gelijk is aan het verschil tussen de
gewone uitgaven en de gewone ontvangsten van de politiebegroting, de gemeentelijke toelage
vormt bijgevolg het sluitstuk van de politiebegroting. Conform artikel 208 van de WGP, houdende
wijziging van artikel 255 van de NGW, is de gemeenteraad verplicht om elk jaar de kosten op de
gemeentebegroting te brengen die ten laste worden gelegd van de gemeente of krachtens de WGP,
met inbegrip van, in de meergemeentezones, de toelage van de gemeente aan de politiezone”;
Gelet op het ontwerp van begroting 2016 van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen;
Overwegende dat 19,64 % van de geraamde toelage van de participerende gemeenten in de
politiezone ten laste valt van de gemeente Wichelen;
Overwegende dat daaruit volgt dat voor de gemeente Wichelen de politiedotatie voor het jaar 2016
wordt vastgesteld op € 1 040 059;
Gelet op de omzendbrief PLP 29 d.d. 7 januari 2003 betreffende de begroting van de politiezone –
gemeentelijke dotaties aan de politiezones;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 151;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De politiedotatie van de gemeente Wichelen voor het dienstjaar 2016 vast te stellen op
€ 1 040 059.
Art. 2 – Twee afschriften van deze beslissing door te sturen aan de heer Provinciegouverneur en één
afschrift aan de voorzitter van het Politiecollege.
9.

Goedkeuring dotaties 2016 exploitatie en investeringen Hulpverleningszone Zuid-Oost

De burgemeester licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 november 2014 inzake de goedkeuring van de zonale
verdeelsleutel exploitatie en investeringen Hulpverleningszone Zuid-Oost;
Gelet op art. 68 par. 2 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, dat bepaalt dat
de dotaties van de gemeenten van de zone jaarlijks vastgelegd worden door de raad op basis van een
akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden;
Overwegende dat 2,95% van de gemeentelijke dotaties voor exploitatie binnen de
Hulpverleningszone ten laste valt van onze gemeente en daarnaast 3,74 % van de gezamenlijke
gemeentelijke dotaties voor investeringen;
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Gelet op het besluit d.d. 27 november 2015 van de Zoneraad betreffende de vaststelling van de
gemeentelijke dotaties voor 2016 voor exploitatie en investeringen aan de Hulpverleningszone Zuid-Oost;
Overwegende dat daaruit blijkt dat onze gemeente een dotatie dient te voorzien van € 387 472,33
als dotatie exploitatie en € 106 251,77 als dotatie investeringen;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 151;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De dotatie exploitatie Hulpverleningszone Zuid-Oost van de gemeente Wichelen voor het
dienstjaar 2016 vast te stellen op € 387 472,33.
Art. 2 – De dotatie investeringen Hulpverleningszone Zuid-Oost van de gemeente Wichelen voor het
dienstjaar 2016 vast te stellen op € 106 251,77.
Art. 3 – Twee afschriften van dit besluit door te sturen aan de heer Provinciegouverneur en één
afschrift aan de voorzitter van de Zoneraad.
10. Beslissing gemeente Wichelen voor collectieve IBA-aanpak
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Voor elke woning in onze gemeente moet zelf een
voorzuivering worden voorzien, maar dat heeft wel een kostprijs. In een eerste fase zouden een
tiental IBA’s worden geplaatst, bijna alle in natuurgevoelige gebieden.
Raadslid Luc Van Leuven vraagt of het rietveld op de Aard een collectieve IBA is. De schepen
antwoordt dat het daar niet om een IBA gaat, wel om een nazuivering. Een IBA kost ongeveer € 5000,
de plaatsing ervan ongeveer € 3 000. De gebruiker moet € 1 250 betalen, maar de gemeente zou per
IBA € 2 250 subsidie ontvangen. Op vraag van genoemd raadslid legt schepen De Smet uit dat er
meer dan 30 zouden komen, maar het alternatief is veel duurder.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, gewijzigd bij diverse decreten;
Gelet op het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;
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Gelet op de Europese ‘kaderrichtlijn water’ dewelke tot doel stelt om de watervoorraden, de
waterbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving tegen 2015 veilig te stellen; dat sinds 2005 de
saneringsverplichting in handen ligt van de drinkwaterbedrijven;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de
regels voor de scheiding tussen gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de
vaststelling van de zoneringsplannen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring
van de aanleg door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de
bouw door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 9 juni 2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van
de gemeente Wichelen; dat dit in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op 28 augustus 2008;
Overwegende dat de bescherming van het leefmilieu een der prioritaire opdrachten is van de
gemeente, waaronder de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
Overwegende dat bij de opmaak van de zoneringsplannen een verbetering van de huidige
waterkwaliteit wordt vooropgesteld; dat deze verbetering onder meer dient gerealiseerd te worden
door de bouw van individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA’s); dat op het zoneringsplan gebieden
worden afgebakend waar het afvalwater collectief (oranje en donkergroene gebieden) dan wel
individueel (rode gebieden) ingezameld en gezuiverd moet worden; dat hierdoor duidelijkheid wordt
gecreëerd op niveau van rechten en plichten inzake de realisatie en het beheer van de riolering- en
zuiveringsinfrastructuur en dit voor zowel de bovengemeentelijke en gemeentelijke overheden als
voor de individuele burger;
Overwegende dat na vaststelling van het definitieve zoneringsplan een gebiedsdekkend
uitvoeringsplan wordt opgesteld; dat dit plan de projecten oplijst die zowel op gemeentelijk als
bovengemeentelijk niveau moeten worden uitgevoerd;
Overwegende dat de aankoop en de plaatsing van IBA’s duur is; dat dit een specifieke kennis vergt
zowel wat betreft de plaatsing, het beheer als het onderhoud;
Overwegende dat de gemeenteraad kan beslissen om in het kader van de uitvoering van het
zoneringsplan de uitbouw van de individuele behandelingsinstallatie’s van afvalwater (IBA’s)
collectief aan te vatten in samenwerking met TMVW; dat dit inhoudt dat de plaatsing en exploitatie
van de IBA’s in opdracht van de gemeente Wichelen wordt toevertrouwd aan TMVW.
Overwegende dat het gemeentebestuur hiervoor in het kader van het besluit van de Vlaamse
Regering van 9 mei 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002
met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten, gemeentebedrijven,
intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van openbare rioleringen, andere
dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten, gemeentebedrijven,
intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van kleinschalige
rioolwaterzuiveringsinstallaties een beperkte subsidie kan aanvragen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
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Besluit
Art. 1 - De gemeente bepaalt per begrotingsjaar waar IBA’s worden geplaatst.
Art. 2 – Samenwerking met TMVW
Ter uitvoering van het gemeentelijk zoneringsplan wordt voor de uitbouw van de individuele
behandelingsinstallaties van afvalwater (IBA’s) samengewerkt met TMVW. Dit houdt in dat de
plaatsing en exploitatie van de IBA’s in opdracht van de gemeente Wichelen wordt toevertrouwd aan
TMVW.
Art. 3 – Regeling plaatsing van IBA’s
§1 Bij de planmatige uitbouw van de IBA’s (zoals vastgelegd in de BètaVisie) bij burgers die geen
werken plannen, worden zij door TMVW benaderd. Indien voor de plaatsing van een IBA het privaat
rioleringsstelsel aangepast moet worden voor scheiding van afvalwater en regenwater kan deze burger
gebruik maken van de afkoppelingsondersteuning zoals ook van toepassing is bij rioleringswerken;
§2 Burgers die reeds vóór 16 december 2015 een IBA hebben geplaatst, wordt, onder de
voorwaarden van §3, de mogelijkheid geboden tot overname van de installatie door TMVW;
§3 De plaatsing en exploitatie van de IBA’s gebeurt volgens de vastgelegde modaliteiten:
-

-

TMVW neemt de volledige last van aankoop, plaatsing en beheer van nieuwe IBA’s op zich.
De burger betaalt een éénmalige aansluitingsbijdrage analoog aan de aansluitingsbijdrage
voor rioolaansluitingen.
De betrokken burgers betalen een aangepaste gemeentelijke saneringsbijdrage op het
waterverbruik gelijkgesteld aan de bijdrage die wordt betaald in gerioleerd gebied;
De betrokken burgers voorzien de elektriciteitstoevoer tot de sturingskast van de IBA en
nemen het elektriciteitsverbruik voor hun rekening;
TMVW voorziet de mogelijkheid tot overname van bestaande IBA’s mits terugbetaling van de
investeringskosten van de burger op basis van een afschrijving op 20 jaar (vb voor een IBA
van 5 jaar oud wordt een overnameprijs betaald van 75% van de investeringskosten), waarbij
de éénmalige aansluitingsbijdrage in mindering wordt gebracht. Voor de overname van
bestaande IBA’s buiten de rode clusters geldt als bijkomende voorwaarde dat de IBA moet
opgelegd zijn in de bouwvergunning.
Voor panden met een commercieel karakter waar een grotere installatie vereist is, betaalt de
eigenaar de meerkost ten opzichte van een installatie voor het aantal gedomicilieerden.

Art. 4 – Budget
Kredieten worden voorzien op het exploitatiebudget van Aquario.
Art. 5 – Bekendmaking
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgezonden aan de toezichthoudende overheid.
Art. 6 - Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 7 - Dit besluit valt onder toepassing van de artikelen 252 en volgende, over het algemeen
bestuurlijk toezicht, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
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11. Onderhoud openbaar groen 2016 via sociale tewerkstelling - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Schepen Albert Van Malderen licht toe dat het aantal voorziene uren is opgetrokken omdat de
groenbeplanting op de grote parking aan het station van Schellebelle ook moet worden
onderhouden. Het gaat om ongeveer € 7 000.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht.;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoud openbaar groen 2016 via sociale
tewerkstelling” een bestek met nr. 2015/06 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 61.947,00 excl. btw of
€ 74.955,87 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2016 onder item 034000 –
algemene rekening 6139999;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/06 en de raming voor de opdracht
“Onderhoud openbaar groen 2016 via sociale tewerkstelling”, opgesteld door de Technische Dienst.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
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algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 61.947,00 excl. btw
of € 74.955,87 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2016 onder item 034000 – algemene
rekening 6139999.
12. Ruimen waterlopen 2016-2019 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Schepen Albert Van Malderen legt uit dat het wegnemen van slib ook een prijskaartje heeft. Raadslid
Herman Van Renterghem vraagt waar het prijsverschil per jaar vandaan komt. De schepen antwoordt
dat het aantal km grachten dat per jaar wordt geruimd, verschilt.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht.;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ruimen waterlopen 2016 - 2019” een bestek met nr.
2015/05 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 52.419,00 excl. btw of € 63.426,99
incl. 21% btw voor vier jaar;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2016 en volgende;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
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Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/05 en de raming voor de opdracht
“Ruimen waterlopen 2016 - 2019”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 52.419,00 excl. btw of
€ 63.426,99 incl. 21% btw voor vier jaar.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2016 en volgende.
13. Herinrichting Veerplein Aard - Leveren en plaatsen grondspots
Schepen Albert Van Malderen licht toe dat enkel nog de beplanting op het Veerplein moet worden
uitgevoerd en de fietsrekken en het laadpunt moeten ook nog worden geplaatst. De gemeente wil nu
een aangeboden kunstwerk verlichten.
Raadslid Kurt Rasschaert vraagt of de grondspots de hele dag door branden of pas aanslaan als het
donker wordt. Raadslid Els Stichelmans stelt vast dat het inbouwhuis voor de spots apart moet
worden besteld. De schepen antwoordt dat de gemeente aan Eandis het bedrag van de offerte zal
betalen. De burgemeester meent dat al het nodige waarschijnlijk al is aangelegd.
De raad,
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 oktober 2015 heeft
beslist om een kunstwerk op het Veerplein op de Aard te integreren;
Overwegende dat het een meerwaarde zou zijn om dit kunstwerk te verlichten met grondspots;
Gelet op de brief van 21 oktober 2015 van Eandis, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas inzake het plaatsen
van twee grondspots op het Veerplein op de Aard;
Overwegende dat de aannemer van de wegeniswerken reeds wachtbuizen heeft voorzien;
Overwegende dat het volgende brandprogramma wordt voorgesteld: dimming vanaf 22 uur en
herontsteken naar vol vermogen vanaf 6 uur en dat eveneens voor de dijkverlichting;
Gelet op de bijgevoegde raming van de grondspots;
Gelet op art.42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Door Eandis/Imewo op het Veerplein op de Aard volgende werken te laten uitvoeren:
-

Het leveren en plaatsen van 2 grondspots type ETC 140 – 24 LED – 2.000 lumen – RAL 7001

Tegen de prijs van € 1.933,53 excl. btw of € 2.339,57 incl. btw.
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Art. 2 – Het brandprogramma van de dijkverlichting en de grondspots te dimmen vanaf 22 uur en te
laten herontsteken naar vol vermogen vanaf 6 uur;
Art. 3 – Deze uitgave te betalen van de investeringsenveloppe 020000 03, voorzien in het budget 2015;
Art. 4 – Afschrift van deze beslissing op te sturen naar Eandis, Infrastructuurgebied Schelde-Waas,
Dienst Studies en Aanleg, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas.
14. Verdeling toelagen jeugd 2015
Schepen Anneleen Rimbaut dankt het bestuur van de Jeugdraad omdat de verdeling niet van een
leien dakje is gelopen. Raadslid Gert Van Tittelboom wijst erop dat de gemeente Dilbeek deze week
de titel van Jeugdgemeente van Vlaanderen heeft gewonnen. De jeugdraad kan zijn gemeente
voordragen. Een prijs van € 20 000 is toch de moeite.
De raad,
Overwegende dat de toelagen uit het jeugdbeleidsplan voor het dienstjaar 2015 dienen verdeeld te
worden;
Gelet op de kredieten van jeugd met itemnummer 075000 – AR. 6493000 in het budget 2015;
Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad van 23 november 2015 over de verdeling van de
toelagen voor jeugd;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Enig artikel – De toelagen voor het dienstjaar 2015 – jeugd worden als volgt verdeeld:
Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.11.1 – actie 5.11.1.3 – Financiële ondersteuning
cultuurverenigingen met een jeugdwerking - budget € 1 020,00
Fin. Ondersteuning cultuurverenigingen met jeugdwerking

€ 1 020,00

Wat?

€ 510,00

Jongstleerende

€ 510,00

Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.9.5 – actie 5.9.5.1 – Tussenkomst vervoer om kampen op
verplaatsing mogelijk te maken - budget € 2 000,00
Tussenkomst kampvervoer

€ 2 000,00

Chiro Wichelen

€ 240,96

Scouts Serskamp

€ 278,75
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Chiro Serskamp

€ 362,58

KLJ

€ 185,11

KSA

€ 182,61

JOC

€ 40,55

Yoka

€ 486,56

Reynaertsgilde

€ 50,00

Slimme zet

€ 50,00

Logistiek fonds

€ 122,88

Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.9.5 – actie 5.9.5.2 – Stimuleren ledenwerving d.m.v. een
aangepast subsidiereglement- budget € 1 000,00
Stimuleren ledenwerving

€ 1 000,00

Chiro Wichelen

€ 120,48

Scouts Serskamp

€ 139,37

Chiro Serskamp

€ 181,29

KLJ

€ 92,55

KSA

€ 91,30

JOC

€ 20,27

Yoka

€ 243,28

Reynaertsgilde

€ 25,00

Slimme zet

€ 25,00

Logistiek fonds

€ 61,46

Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.9.5 – actie 5.9.5.3 – Algemene veiligheid in het kader van
EHBO - budget € 500,00
EHBO

€ 500,00

Chiro Wichelen

€ 60,24

Scouts Serskamp

€ 69,69

Chiro Serskamp

€ 90,65

KLJ

€ 46,28

KSA

€ 45,65
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JOC

€ 10,14

Yoka

€ 121,64

Reynaertsgilde

€ 12,50

Slimme zet

€ 12,50

Logistiek fonds

€ 30,71

Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.9.5 – actie 5.9.5.4 – Directe financiële ondersteuning
jeugdverenigingen - budget € 10 270,00
Dir. Fin. Ondersteuning jeugdverenigingen

€ 10 270,00

Chiro Wichelen

€ 1 237,31

Scouts Serskamp

€ 1 431,37

Chiro Serskamp

€ 1 861,85

KLJ

€ 950,54

KSA

€ 937,68

JOC

€ 208,21

Yoka

€ 2 498,50

Reynaertsgilde

€ 256,75

Slimme zet

€ 256,75

Logistiek fonds

€ 631,04

Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.9.5 – actie 5.9.5.8 – Kwalitatieve begeleiding stimuleren
door tussenkomst in opleidingskosten - budget € 1 880,00
Kwaliteit begeleiding stimuleren

€ 1 880,00

Chiro Wichelen

€ 139,15

Scouts Serskamp

€ 160,98

Chiro Serskamp

€ 209,39

KLJ

€ 331,90

KSA

€ 105,45

JOC

€ 23,42

Yoka

€ 280,99

Reynaertsgilde

€ 28,88
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Slimme zet

€ 28,88

Logistiek fonds

€ 70,96

Stef De Bremme

€ 120,00

Anaïs De Pauw

€ 100,00

Lewis Prempeh

€ 80,00

Roxanne Schuddinck

€ 100,00

Femke Van Damme

€ 100,00

Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.9.5 – actie 5.9.5.6 – Financiële ondersteuning
jeugdwerkinitiatieven - budget € 1 000,00
Fin. Ondersteuning jeugdwerking

€ 1 000,00

Chiro Wichelen

€ 120,48

Scouts Serskamp

€ 139,37

Chiro Serskamp

€ 181,29

KLJ

€ 92,55

KSA

€ 91,30

JOC

€ 20,27

Yoka

€ 243,28

Reynaertsgilde

€ 25,00

Slimme zet

€ 25,00

Logistiek fonds

€ 61,46

Item 075000 – AR. 6493000 – Gemeentelijke toelage jeugdwerk - budget € 4 099,00
Gemeentelijke toelage jeugdwerk

€ 4 099,00

Chiro Wichelen

€ 493,84

Scouts Serskamp

€ 571,29

Chiro Serskamp

€ 743,11

KLJ

€ 379,38

KSA

€ 374,25

JOC

€ 83,10

Yoka

€ 997,21
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Reynaertsgilde

€ 102,48

Slimme zet

€ 102,48

Logistiek fonds

€ 251,86

Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.9.5 – actie 5.9.5.5 – Financiële ondersteuning jeugdraad budget € 1 650,00
Gemeentelijke toelage jeugdraad

€ 1 650,00

Jeugdraad Wichelen

€1 650,00

15. Verdeling toelagen sport 2015
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe en dankt het bestuur van de sportraad voor hun
advies.
De raad,
Overwegende dat de toelagen voor de sportverenigingen afkomstig uit het meerjarenplan voor het
dienstjaar 2015 dienen verdeeld te worden;
Gelet op de kredieten voor sport met itemnummer 074099 – AR. 6493000 in het budget 2015;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 1 december 2015;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Enig artikel – De toelagen uit het budget 2015 voorzien voor sportverenigingen worden als volgt
verdeeld:
Item 074099 – AR. 6493000 – Gemeentelijke toelagen - budget € 3 000,00
Gemeentelijke toelagen
Sport en Recreatie

€ 3 000,00
€ 63,89

ACES Wichelen

€ 483,30

De Wielkeszuigers

€ 126,61

DC Ambiance

€ 79,42

ZVC Albatrossi

€ 59,20

De Grysollevrienden

€ 91,44

Punani FC

€ 52,75
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ZOEF
Sandokan-Ryu
Onder De Molen
Sint-Sebastiaan Wichelen

€ 84,40
€ 238,44
€ 46,60
€ 148,47

LVB

€ 73,27

De Lustige Lijnvissers

€ 43,08

De Schooiers

€ 195,48

SK Wichelen

€ 356,37

Gold Star Wichelen

€ 108,79

De Scheldecurvers

€ 44,84

KVV Schelde

€ 703,65

Item 074099 – AR. 6493000 – Actieplan 5.4.2 – actie 5.4.2.1 – Sportclubs stimuleren tot structurele
samenwerkingsverbanden - budget € 1 000,00

Structurele samenwerking
Sport en Recreatie
ACES Wichelen

€ 1 000,00
€ 21,30
€ 161,10

De Wielkeszuigers

€ 42,20

DC Ambiance

€ 26,47

ZVC Albatrossi

€ 19,73

De Grysollevrienden

€ 30,48

Punani FC

€ 17,58

ZOEF

€ 28,13

Sandokan-Ryu

€ 79,48

Onder De Molen

€ 15,53

Sint-Sebastiaan Wichelen

€ 49,49

LVB

€ 24,42

De Lustige Lijnvissers

€ 14,37

De Schooiers

€ 65,16

SK Wichelen

€ 118,79
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Gold Star Wichelen

€ 36,26

De Scheldecurvers

€ 14,96

KVV Schelde

€ 234,55

Item 074099 – AR. 6493000 – Actieplan 5.3.1 – actie 5.3.1.1 – De sportdienst stimuleert de erkende
sportverenigingen inzake kwaliteit met een directe financiële ondersteuning - budget € 14 545,00
Dir. fin. ondersteuning
Sport en Recreatie
ACES Wichelen

€ 14 545,00
€ 309,76
€ 2 343,20

De Wielkeszuigers

€ 613,83

DC Ambiance

€ 385,06

ZVC Albatrossi

€ 287,02

De Grysollevrienden

€ 443,32

Punani FC

€ 255,76

ZOEF

€ 409,22

Sandokan-Ryu

€ 1 156,04

Onder De Molen

€ 225,92

Sint-Sebastiaan Wichelen

€ 719,83

LVB

€ 355,22

De Lustige Lijnvissers

€ 208,87

De Schooiers

€ 947,74

SK Wichelen

€ 1 727,81

Gold Star Wichelen

€ 527,44

De Scheldecurvers

€ 217,40

KVV Schelde

€ 3 411,56

Item 074099 – AR. 6493000 – Actieplan 5.4.1 – actie 5.4.1.1 – Aantal jeugdsportbegeleiders met
een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod verhogen door
opleidingen - budget € 10 945,00
Jeugdwerking

€ 10 945,00

ACES Wichelen

€ 4 272,03
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Sandokan-Ryu
Gold Star Wichelen
KVV Schelde

€ 1 159,08
€ 745,12
€ 4 768,77

16. Overheveling van middelen voor jeugdcultuur naar de jeugdraad
Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe. Deze vraag is in de vergadering van de
jeugdraad van eind oktober al besproken, maar men is vergeten dit punt op de agenda van de
gemeenteraad te plaatsen. Raadslid Luc Van Leuven wil weten over hoeveel centen het gaat.
Aansluitend beslissen volgende raadsleden overeenkomstig art. 29 van het gemeentedecreet tot
spoedbehandeling van dit agendapunt om de overblijvende centen voor jeugdcultuur te kunnen
gebruiken voor een filmvoorstelling komend weekend in JCC ’t Ankerpunt en een voorstelling van
Kapitein Winokio volgend jaar : Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van
Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van De Wiele, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Herman
Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van Den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt
Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Wouter Van Hauwermeiren en Luc Galle.
De raad,
Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003
houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het
provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake het voeren van een gemeentelijk en intergemeentelijk
jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2010 ter uitvoering van het decreet van 14
februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake de bepaling van de
voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeentebesturen die een beleid voeren ter
verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur als onderdeel van hun jeugdbeleid;
Gelet op de resterende kredieten van jeugd met itemnummer 075000 – AR. 6493000 in het budget
2015 voor jeugdcultuur;
Gelet op het advies van de algemene vergadering van de jeugdraad van 26 oktober 2015 waarin
wordt gevraagd om het resterend bedrag van € 2 574 op de prioriteit jeugdcultuur over te hevelen
naar de jeugdraad;
Overwegende dat het genoemde bedrag zou worden gebruikt voor de organisatie van een filmdag
met drie voorstellingen op zondag 20 december 2015 en de organisatie van een voorstelling van
Kapitein Winokio in JCC ‘t Ankerpunt op 5 juni 2016;
Overwegende dat deze organisaties kaderen in de rubriek ‘jeugd en jeugdcultuur’ en dat de
Jeugdraad in samenwerking met de vrijetijdsconsulent zowel de organisatie als de kosten op zich zal
nemen;

490
Overwegende dat die vraag redelijk voorkomt en verantwoord is;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De resterende budgetten van jeugd met itemnummer 075000 – AR. 6493000 in het budget
2015 voor jeugdcultuur, met een bedrag van €2 574 worden overgeheveld naar de gemeentelijke
jeugdraad voor de betaling van de kosten in het kader van de twee voorziene activiteiten in JCC ‘t
Ankerpunt.
De voorzitter kondigt aan dat de volgende zitting van de raad plaats heeft op woensdag 27 januari
2016. De andere data voor de raadszittingen van volgend jaar zullen opnieuw besproken worden
tijdens de volgende collegezitting.
De zitting wordt gesloten te 21:08 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

De voorzitter,

Frans Coppens

Luc Galle

