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Zitting van 21 december 2011
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

Kenneth Taylor, burgemeester.
Ann Van Wesemael, voorzitter.
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De
Coninck, Conny Beelaert, schepenen.
Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Adolf Lammens, Etienne De
Vos, Martine De Wilde, Julienne Gezels, Dirk Eekhaut, Karel Vander
Mijnsbrugge, Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant,
raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

Verontschuldigd : Lien Van Driessche, raadslid

De zitting wordt geopend om 20.01 uur.
OPENBARE ZITTING
1.

OCMW Budget 2012 - Kennisname
De raad

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 januari 2010
waarbij de meerjarenplanning 2010-2013 van het OCMW werd goedgekeurd;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk
welzijn d.d. 20 december 2011 waarbij het budget 2012 van het OCMW werd vastgesteld;
Gelet op het document met het budget 2012 dat een
beleidsnota en een financiële nota omvat;
Gelet op het besluit d.d. 2 december 2011 van het college
van burgemeester en schepenen houdende gunstig advies voor het ontwerp van OCMWbudget 2012;
Gelet op art. 150 van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Overwegende dat de bedragen vermeld in het budget 2012
overeenstemmen met het goedgekeurde meerjarenplan; dat de gevraagde exploitatietoelage
van € 1 700 000 meer dan € 320 000 lager ligt dan het cijfer voorzien in de
meerjarenplanning;
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Besluit
Art. 1 – Neemt kennis van het budget 2012 van het OCMW.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de OCMW-voorzitter en aan de heer
Provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.
Raadslid Luc Van Leuven vervoegt zich bij de zitting.

2.

Gemeentebudget 2012

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Hij dankt de ontvanger en de medewerkers van
de financiële dienst voor hun medewerking. Raadslid Luc Van Herreweghe feliciteert de
financieel beheerder met haar degelijk werkstuk.
Raadslid Luc Van Leuven heeft vastgesteld dat er wordt geïnvesteerd in airco en
zonnepanelen. Hij meent zich te herinneren dat al beslist is om folie voor de ramen in het
Sociaal Huis te hangen. De burgemeester repliceert dat aannemer, bouwheer en
gemeentebestuur al verschillende keren vergaderd hebben over de hitte op de
bovenverdieping van het Sociaal Huis, waaruit is gebleken dat wij weinig kans zouden maken
bij een rechtsgeding. Er moet wel een oplossing komen voor de warme dagen : het voorstel is
een warmtepomp lucht-lucht te plaatsen die op piekmomenten kan koelen. Raadslid Van
Leuven vindt het een paar jaar te laat om te profiteren van de certificaten voor zonnepanelen.
Schepen Kristof De Smet herinnert eraan dat de gemeente voor € 220 000 inspanningen naar
de bevolking toe heeft geleverd om de plaatsing van zonnepanelen aan te moedigen. De
burgemeester stelt dat ook een dak moet worden gevonden waarop je zonnepanelen kunt
leggen. Bovendien is de firma waarmee het gemeentebestuur zou samenwerken in
vereffening. Voor de warmtepomp zal groene energie opgewekt worden. Het bestuur hoeft
daar financieel niets mee te winnen : een nuloperatie is ook al goed. Raadslid Luc Van
Herreweghe verklaart in 2007 een voorstel gedaan te hebben om zonnepanelen op het Sociaal
Huis te leggen. Hij vraagt waarom dat toen niet is gebeurd. De burgemeester antwoordt dat
Dexia als bouwheer dat niet meer wou, omdat het bouwproces al te ver gevorderd was.
Raadslid Luc Van Leuven zou het een betekenisvol signaal voor de bevolking vinden,
mochten de receptiekosten in 2012 met 15 % dalen. Anderzijds zijn recepties goed voor het
sociaal weefsel. Schepen De Smet stelt vast dat ook verenigingen ernaar vragen. Schepen
Daniël Praet weet dat het al 5 jaar geleden is dat er een nieuwjaarsreceptie voor de inwoners is
georganiseerd. Er worden bovendien maar vijf bonnetjes per persoon gegeven. Bij de opening
van projecten volgend jaar wil het bestuur ook een glas aanbieden aan de mensen. De
burgemeester wijst er ook op dat er van de nieuwjaarsreceptie een stuk terug komt via de
brandweer : de vriendenkring investeert immers ook in reddingsmateriaal. Lineair besparen
op zo’n post is moeilijk, het budget is een raming, het geld hoeft niet allemaal op.
Raadslid Luc Van Leuven heeft vastgesteld dat voor de aanleg van het fietspad langs de N416
bijkomend € 10 000 wordt voorzien. Schepen Daniël Praet antwoordt dat de doortrekking van
het fietspad tot aan de Trompstraat daarvan de oorzaak is.
Raadslid Julienne Gezels heeft vragen over de subsidie voor de Dienst voor Aangepast
Vervoer, de nieuwe leermethode Nederlands, een brochure voor de kinderopvang en het
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ereloon voor artsen bij de vaststelling van het overlijden. Op het kerkhof van Schellebelle
wordt een luifel voorzien, waarvoor € 20 000 is uitgetrokken. Schepen Daniël Praet antwoordt
dat er oorspronkelijk drie luifels voorzien waren op de drie kerkhoven van de gemeente, maar
daarvoor is geen aannemer gevonden. Nu is het de bedoeling volgens een nieuw uitgewerkt
concept aan het dodenhuisje op het nieuw kerkhof van Schellebelle een luifel te plaatsen.
Schepen Albert Van Malderen repliceert dat het in Wichelen moeilijker is een plaats te vinden
om een luifel te zetten, ook mensen die een zerk komen plaatsen, moeten de grafconcessie
nog kunnen bereiken. In Serskamp wordt achteraan in de kerk afscheid genomen. Op vraag
van raadslid Gezels antwoordt schepen De Smet dat over de aankoop van een perceel grond
om als speelruimte te dienen voor de gemeenteschool in Serskamp, zal worden onderhandeld.
Raadslid Lydia Van den Abbeele merkt op dat voor € 2 500 een kunstwerk zal worden
geplaatst. De burgemeester antwoordt dat een kunstenaar van de deelgemeente Wichelen nog
een extra kunstwerk mag onderbrengen in de patio of op een terras van het Sociaal Huis.
Genoemd raadslid vindt € 50 000 voor speeltoestellen op 4 locaties ruim gerekend. De
burgemeester riposteert dat FSC-hout duur is en dat de toestellen ook aan alle
veiligheidsvoorschriften moeten voldoen. Raadslid Van den Abbeele vraagt ook of de kast
voor turnmateriaal die € 1 500 moet kosten, buiten zal worden gezet op het domein van de
gemeenteschool in de Bruinbeke. Schepen De Smet antwoordt dat die kast onder een afdak
wordt geplaatst.
Raadslid Luc Van Herreweghe is van oordeel dat de zeilen van de piramidetenten snel aan
vervanging toe zijn. Schepen Kristof De Smet antwoordt dat de wind veel slijtage
veroorzaakt. De burgemeester vult aan dat alleen zeilen worden gekocht, ook al omdat ze
onwasbaar vuil zijn.
Raadslid Adolf Lammens stelt vast dat de meeste projecten of aankopen, voorzien in het
budget 2011, zijn gerealiseerd. Verder merkt hij nu op dat voor de ontwerper van de
promenade aan de Schelde € 10 000 wordt voorzien, zijnde het dubbele van vorig jaar.
Schepen Kristof De Smet antwoordt dat de raming veiligheidshalve is verhoogd. Het is niet
omdat een project kleiner is, dat de prijs navenant daalt. Genoemd raadslid merkt op dat in het
nieuwe ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met de Zeeschelde hetzelfde staat als in het
eerste contractontwerp. Onze gemeente moet meebetalen aan de veerdienst. De burgemeester
stelt dat de Zeeschelde als engagement ook wil meedenken over de promenade, de inrichting
van de Aard is eveneens vermeld. Er zal nu in een vergadering worden onderhandeld om te
vermijden dat we blijven brieven sturen. Raadslid Lammens heeft verder nog vragen over de
verhoging van de kredieten voor informatica en veegbeurten op straat. Als gemeentelijk
aandeel in de tewerkstelling van de preventiemedewerker drugs wordt € 15 000 voorzien.
Vorig jaar wou Wichelen uitstappen en ook Laarne was niet overtuigd. Er zou een beleidsplan
worden opgesteld en een financieel plan dat volgens de statuten in oktober aan de
gemeenteraad moet worden voorgelegd. Niets van dat alles is gebeurd. Voor de huur van haar
kantoor in Wetteren wordt € 7 000 gerekend. De preventieambtenaar heeft een werkgroep
opgericht in jeugdhuis Antigoon en les gegeven op school. Schepen Conny Beelaert riposteert
dat ze pas sedert maart 2011 in dienst is gekomen en stelt voor om volgend jaar rond deze tijd
de discussie over haar functioneren te voeren. Zij moet de kans krijgen om zich terdege in te
werken. De burgemeester vindt dat je haar tewerkstelling niet te eng mag bekijken : onze
studenten gaan ook in Wetteren naar school : in de humaniorascholen is het belang van
drugpreventie veel groter. Raadslid Lammens meent dat wij een ambtenaar in Wetteren
betalen. Raadslid Etienne De Vos vindt dat de huurprijs die het OCMW aan de gemeente
betaalt voor zijn huisvesting in het Sociaal Huis in vergelijking wel veel lager is.
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Raadslid Adolf Lammens merkt op dat € 5 000 is voorzien voor de uitvoering van het
participatiedecreet. Welke organisatie gaat dat soort initiatief op zich nemen ? Hoe wordt het
georganiseerd ? Schepen Conny Beelaert stelt dat een lokaal bestuur dat initiatief moet
trekken. In 2013 kunnen wij een subsidie van € 7 500 krijgen of 2/3 van de totale financiering.
Raadslid Luc Van Leuven vindt dat een mooi initiatief. Organisaties zoals de vzw Onthaal
(voor de materiële noden) en Welzijnsschakels (voor de culturele participatienoden) worden
ons buiten Wichelen benijd. Hij vindt het logisch dat het OCMW de trekker is.
Raadslid Adolf Lammens vindt dat er van de verkoop van gemeentelijke gebouwen en
eigendommen niet veel in huis komt. Schepen Kristof De Smet stelt dat de administratieve
diensten en de uitleenpost van de bibliotheek in de pastorie van Serskamp een plaats zullen
krijgen en dat pas daarna het gemeentehuis van Serskamp kan worden verkocht. De
burgemeester is van mening dat de waarde van de gronden meer zal stijgen dan het geld op de
rekening. Raadslid Lammens stelt de vraag naar de aankoop van het bedrjifsgebouw van
Massif op de Anker in Serskamp. De burgemeester stelt dat de gemeente dat gebouw morgen
nog niet nodig heeft. Pas als het jeugd- en cultuurcentrum af is, kan het huis van de Chiro
worden afgebroken.
Raadslid Lammens herinnert eraan dat in september 2008 is verklaard dat de ontbrekende
schakels in het functioneel fietsroutenetwerk zouden worden aangelegd. In 2011 is gebleken
dat Infrabel geen bezwaar maakte tegen de aanleg van een fietspad tussen de Bruinbekestraat
en de H.Geeststraat. Schepen Albert Van Malderen wijst erop dat de vallei van de Molenbeek,
die afgelopen weekend buiten haar oevers is getreden, daarbij overbrugd moet worden.
Daarvoor is een brug van zowat 100 meter nodig. De burgemeester is van mening dat de
gemeente geen twee fietspaden voor hetzelfde traject moet aanleggen : het fietspad langsheen
de N416 loopt daarmee evenwijdig. Schepen Daniël Praet deelt mee dat het mobiliteitsplan in
januari 2012 wordt geactualiseerd. Schepen Van Malderen is van oordeel dat de uitvoering
van het mobiliteitsplan betaalbaar moet blijven. Raadslid Lammens vraagt aansluitend naar de
stand van zaken van het fietspad Bohemenhoek – Schoonaarde. Schepen Praet noemt de
uitbreiding van de parking aan het station van Schellebelle dringender.
Raadslid Etienne De Vos heeft vastgesteld dat de dotatie voor de politiezone met 25 % stijgt
over twee jaar tijd. Hij vraagt zich af wat daar zo spectaculair is veranderd. De burgemeester
repliceert dat de bijdrage de vorige jaren onrealistisch laag was. Twee jaar geleden werd het
dieptepunt bereikt; zelfs de loonkosten konden niet worden gedragen. Voor de bepaling van
de gemeentelijke dotatie is het bedrag van de personeelskosten op de rekening belangrijk :
85% van het budget gaat naar lonen van het personeel. Daarop moet jaarlijks een indexering
worden toegepast. Raadslid De Vos vraagt of de rekeningen tot 2010 dan met een negatief
saldo zijn afgesloten. De burgemeester antwoordt dat twee mensen die toen met pensioen
gingen, met een mooie begroting wilden eindigen.

Het budget 2012 wordt voorgelegd met de voorziene bijlagen
Het geraamd budgetresultaat 2011 gewone dienst bedraagt € 5 153 033
De ontvangsten gewone dienst eigen dienstjaar bedragen € 10 640 549
De uitgaven gewone dienst eigen dienstjaar bedragen € 11 483 444
De uitgaven gewone dienst vorige dienstjaren bedragen € 4 284
De uitgaven overboekingen bedragen € 197 700
Het geraamd budgetresultaat 2012 gewone dienst bedraagt € 4 108 154

527

Het geraamd budgetresultaat 2011 buitengewone dienst bedraagt € 0
De ontvangsten buitengewone dienst eigen dienstjaar bedragen € 3 691 371
De uitgaven buitengewone dienst eigen dienstjaar bedragen € 3 879 071
De uitgaven buitengewone dienst vorige dienstjaren bedragen € 10 000
De ontvangsten overboekingen bedragen € 197 700
Het geraamd budgetresultaat 2011 buitengewone dienst bedraagt € 0
Met 11 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van
Malderen, Yvan De Coninck, Conny Beelaert, Martine De Wilde, Anneleen Rimbaut, Arnold
Stroobant en Ann Van Wesemael bij 9 neen-stemmen (Luc Van Herreweghe, Lydia Van den
Abbeele, Adolf Lammens, Etienne De Vos, Luc Van Leuven, Julienne Gezels, Dirk Eekhaut,
Karel Van Der Mijnsbrugge en Dietlinde Bombeke)

3.

Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding 2012

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Hij vermeldt daarbij dat de gemeentelijke
bijdrage voor 2012 € 1,3026 per m³ zou bedragen. Raadslid Adolf Lammens vraagt waarom
dat bedrag dan niet opgenomen is in artikel 1 van het ontwerp van raadsbesluit.
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. 3 november 2011 van TMVW
inzake de gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding 2012;
Overwegende dat het intercommunaal voorstel voor de
gemeentelijke saneringsbijdrage (drinkwaterklanten) en de gemeentelijke
saneringsvergoeding (eigen waterwinners) voor 2012 is bepaald op basis van de
bovengemeentelijke bijdrage en de vermenigvuldigingscoëfficiënt zoals op Vlaams niveau
bepaald;
Overwegende dat het de bedoeling was in drie stappen
naar de maximum saneringsbijdrage, zoals decretaal vastgesteld, te evolueren en dat in 2010
de derde stap is gezet;
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;
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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;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Zijn akkoord te betuigen met het intercommunaal voorstel om vanaf 1 januari 2012
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 2012,
de gemeentelijke saneringsvergoeding te laten innen door TMVW-AquaRio, berekend op
basis van de bovengemeentelijke bijdrage en de vermenigvuldigingscoëfficiënt zoals op
Vlaams niveau bepaald.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan TMVW, Stropkaai 14 9000 Gent.

4.

Verdeling toelagen 2011 - Jeugd (Gemeentelijk)

Schepen Yvan De Coninck leidt dit agendapunt in.
De raad,
Overwegende dat de gemeentelijke jeugdtoelagen voor het
dienstjaar 2011 dienen verdeeld te worden;
Gelet op het krediet 761/332-02 Jeugdzorg – “Subsidies
aan instellingen ten dienste van gezinnen” in het budget 2011;
Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad van 5
december 2011 over de verdeling van de toelagen voor jeugd;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Enig artikel – De toelagen van het dienstjaar 2011 – jeugd (gemeentelijk) worden als volgt
verdeeld:
Art. 761/332-02 –76101 Gemeentelijke toelage jeugdverenigingen € 3 099
Chiro Juventud Wichelen

11,95%

€ 370,25
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Scouts Were Di
Serskamp
Chiro Hadewijch
Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet
TOTAAL

27,03%

€ 837,63

9,33%
7,04%
7,14%
19,09%
13,41%
2,16%
2,84%
100,00%

€ 289,26
€ 218,31
€ 221,42
€ 591,75
€ 415,43
€ 66,79
€ 88,16
€ 3.099,00

Art. 761/332-02 - 76102 Gemeentelijke toelage jeugd- vervoer€ 744
Chiro Juventud Wichelen 11,95%
Scouts Were Di
Serskamp
27,03%
Chiro Hadewijch
Serskamp
9,33%
KLJ
7,04%
VKSJ
7,14%
JOC
19,09%
Yoka
13,41%
Reynaertsgilde
2,16%
Slimme zet
2,84%
TOTAAL
100,00%

5.

€ 88,89
€ 201,09
€ 69,45
€ 52,41
€ 53,16
€ 142,07
€ 99,73
€ 16,03
€ 21,17
€ 744,00

Verdeling toelagen 2011 - Jeugd (Jeugdbeleidsplan)

Schepen Yvan De Coninck licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de toelagen uit het jeugdbeleidsplan
voor het dienstjaar 2011 dienen verdeeld te worden;
Gelet op het krediet 761/332-03 Jeugdzorg – “Verplichte
subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen” in het budget 2011;
Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad van
5 december 2011 over de verdeling van de toelagen voor jeugd;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
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Besluit
Enig artikel – De toelagen voor het dienstjaar 2011 – jeugd (jeugdbeleidsplan) worden als
volgt verdeeld:
Art. 761/332-03 -

76109 Buitenspeeldag - budget € 1 880

Chiro Juventud Wichelen
11,95%
Scouts Were Di Serskamp
27,03%
Chiro Hadewijch Serskamp
9,33%
KLJ
7,04%
VKSJ
7,14%
JOC
19,09%
Yoka
13,41%
Reynaertsgilde
2,16%
Slimme zet
2,84%
TOTAAL
100,00%

Art. 761/332-03 -

€ 224,61
€ 508,15
€ 175,48
€ 132,44
€ 134,32
€ 358,98
€ 252,02
€ 40,52
€ 53,48
€ 1.880,00

76110 Vormingsfonds - budget € 1 880

Crefi (Jens Haegeman)
Kazou (Silke Van
Herreweghe)
Joc Antigoon
Jeugdhuis Yoka
Speelplein Kwispeltje
TOTAAL

7,75%

€ 87,50

7,75%
14,40%
6,64%
63,46%
100,00%

€ 87,50
€ 162,50
€ 75,00
€ 716,25
€ 1.128,75

* Het restbedrag van € 721,25 wordt verdeeld onder de andere verenigingen volgens de
verdeelsleutel bepaald in het subsidiereglement. (62,5% jeugdverenigingen, 32,5 jeugdhuizen
en 5% jeugdinitiatieven.) Zie onderaan voor een overzicht hiervan.

Art. 761/332-03 -

76111 Toelage lokalen - budget € 7 250

Chiro Juventud Wichelen
11,95%
Scouts Were Di Serskamp
27,03%
Chiro Hadewijch Serskamp
9,33%
KLJ
7,04%
VKSJ
7,14%
JOC
19,09%
Yoka
13,41%
Reynaertsgilde
2,16%
Slimme zet
2,84%
TOTAAL
100,00%

€ 866,18
€ 1.959,60
€ 676,72
€ 510,74
€ 518,01
€ 1.384,37
€ 971,88
€ 156,25
€ 206,25
€ 7.250,00
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Art. 761/332-03 -

76123 Werkingskosten jeugdraad - budget € 628

Jeugdraad

Art. 761/332-03 -

100%

76124 EHBO materiaal - budget € 500

Chiro Juventud Wichelen
11,95%
Scouts Were Di Serskamp
27,03%
Chiro Hadewijch Serskamp
9,33%
KLJ
7,04%
VKSJ
7,14%
JOC
19,09%
Yoka
13,41%
Reynaertsgilde
2,16%
Slimme zet
2,84%
TOTAAL
100,00%

Art. 761/332-03 -

€ 59,74
€ 135,15
€ 46,67
€ 35,22
€ 35,72
€ 95,47
€ 67,03
€ 10,78
€ 14,22
€ 500,00

76127 Vernieuwende jeugdinitiatieven - budget € 1000

Chiro Juventud Wichelen
11,95%
Scouts Were Di Serskamp
27,03%
Chiro Hadewijch Serskamp
9,33%
KLJ
7,04%
VKSJ
7,14%
JOC
19,09%
Yoka
13,41%
Reynaertsgilde
2,16%
Slimme zet
2,84%
TOTAAL
100,00%

Art. 761/332-03 -

€ 628,00

€ 119,47
€ 270,29
€ 93,34
€ 70,45
€ 71,45
€ 190,95
€ 134,05
€ 21,55
€ 28,45
€ 1.000,00

76131 Personenvervoer - budget € 1000

Chiro Juventud Wichelen
11,95%
Scouts Were Di Serskamp
27,03%
Chiro Hadewijch Serskamp
9,33%
KLJ
7,04%
VKSJ
7,14%
JOC
19,09%
Yoka
13,41%
Reynaertsgilde
2,16%
Slimme zet
2,84%
TOTAAL
100,00%

€ 119,47
€ 270,29
€ 93,34
€ 70,45
€ 71,45
€ 190,95
€ 134,05
€ 21,55
€ 28,45
€ 1.000,00
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Art. 761/332-03 -

76132 Vervoerfonds - budget € 1206

Chiro Juventud Wichelen
11,95%
Scouts Were Di Serskamp
27,03%
Chiro Hadewijch Serskamp
9,33%
KLJ
7,04%
VKSJ
7,14%
JOC
19,09%
Yoka
13,41%
Reynaertsgilde
2,16%
Slimme zet
2,84%
TOTAAL
100,00%

Art. 761/332-03 -

76139 Particulier versus overheidsinitiatief - budget € 1325

Chiro Juventud Wichelen
11,95%
Scouts Were Di Serskamp
27,03%
Chiro Hadewijch Serskamp
9,33%
KLJ
7,04%
VKSJ
7,14%
JOC
19,09%
Yoka
13,41%
Reynaertsgilde
2,16%
Slimme zet
2,84%
TOTAAL
100,00%

Art. 761/332-03 -

€ 144,09
€ 325,96
€ 112,57
€ 84,96
€ 86,17
€ 230,28
€ 161,67
€ 25,99
€ 34,31
€ 1.206,00

€ 158,30
€ 358,13
€ 123,68
€ 93,34
€ 94,67
€ 253,01
€ 177,62
€ 28,56
€ 37,69
€ 1.325,00

76146 Jeugdcultuur - budget € 4 020

Jeugdraad

100%

€
4.020,00

*Dit bedrag werd door de jeugdraad opgesplitst in 2 delen. € 1500 voor cultuurverenigingen
met een jeugdwerking. (Jongstleerende en Wat?!) € 2520 voor het organiseren van de
jeugdcultuurstraat.
Art. 761/332-03 -

76147 Brandveiligheid - budget € 5 821

Chiro Juventud
Wichelen
Scouts Were Di
Serskamp
KLJ
JOC
Yoka
TOTAAL

17,10%

€ 272,13

12,02%
1,55%
27,45%
41,89%
100,00%

€ 191,28
€ 24,61
€ 436,83
€ 666,72
€ 1.591,57
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* Het restbedrag van € 4229,43 werd aan de jeugdraad toegekend om jeugdverenigingen met
nieuwbouwplannen te ondersteunen bij het brandveilig maken van hun nieuwe lokalen.
* Art. 761/332-03 - 76110 Vormingsfonds –overgebleven budget € 751.25
Het restbedrag van € 721,25 wordt verdeeld onder de andere verenigingen volgens de
verdeelsleutel bepaald in het subsidiereglement.

Chiro Juventud Wichelen
Scouts Were Di Serskamp
Chiro HadewijchSerskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet
TOTAAL

6.

11,95%
27,03%
9,33%
7,04%
7,14%
19,09%
13,41%
2,16%
2,84%
100,00%

€ 89,75
€ 203,06
€ 70,12
€ 52,92
€ 53,68
€ 143,45
€ 100,71
€ 16,19
€ 21,37
€ 751,25

Verdeling toelagen 2011 - sportverenigingen (SVA-decreet)

Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in.
De raad,
Overwegende dat de toelagen voor de sportverenigingen
afkomstig uit het sva-decreetvoor het dienstjaar 2011 dienen verdeeld te worden;
Gelet op het decreet sport voor allen-beleid van 9 maart
2007;
Gelet op het subsidiereglement voor de verdeling van de
beleidssubsidies aan de door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen goedgekeurd
door de gemeenteraad van 17 december 2008;
Gelet op het krediet 764/332-02 76423 ten bedrage van
€ 8.323 van het budget van 2011;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 29
november 2011;
Met algemene stemmen
Besluit
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Enig artikel – De toelagen uit het sportbeleidsplan voor het dienstjaar 2011 –
sportverenigingen worden als volgt verdeeld :
Naam van de vereniging

Bedrag
€
156
€
233
€
1.697
€
633
€
328
€
251
€
377
€
144
€
619
€
1.228
€
371
€
17
€
363
€
214
€
279
€
274
€
463
€
210
€
240
€
226
____________
€
8.323

De Scheldecurvers
De Grysollevrienden
Kvv Schelde
S.K. Wichelen
Copacabana
De Lustige Lijnvissers
LVB Schellebelle
Ver. Sport en Recreatie
Gold Star Wichelen
Eerlijk Streven
Sandokan
Wielerclub Serskamp
Zoef
Sint Sebastiaan
Ware Wielervrienden
ZVW Wichelen
De Schooiers
Punani FC
Sport en Ontspanning
Albatrossi

7.

Verdeling impulssubsidies 2011 - sportverenigingen met een jeugdwerking (SVAdecreet)

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Voor vijf sporten worden met dit geld
jeugdbegeleiders gevormd.
De raad,
Overwegende dat de impulssubsidies voor de
sportverenigingen met een jeugdwerking, afkomstig uit het sva-decreet,voor het dienstjaar
2011 dienen verdeeld te worden;
Gelet op het decreet sport voor allen-beleid van 9 maart
2007;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19
september 2008 waarin de bepalingen voor het verkrijgen van de impulssubsidies werden
opgenomen;
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Gelet op het subsidiereglement voor de verdeling van de
impulssubsidies aan de door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen met een
jeugdwerking goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2008;
Gelet op het krediet 764/332-02 76430 ten bedrage van
€ 8.876 van het budget van 2011;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 29
november 2011;
Met algemene stemmen;
Besluit
Enig artikel – De impulssubsidies uit het sportbeleidsplan voor het dienstjaar 2011 –
sportverenigingen met een jeugdwerking worden als volgt verdeeld:
Naam van de vereniging
Kvv Schelde
Eerlijk Streven
Sandokan
Gold Star Wichelen
Zoef

8.

Bedrag
€ 3.808,32
€ 2.760,71
€ 1.043,63
€ 1.043,63
€ 219,71
____________
€ 8.876,00

Verdeling toelagen 2011 - sportverenigingen (gemeentelijk)

Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in.
De raad,
Overwegende dat de gemeentelijke toelagen voor de
sportverenigingen voor het dienstjaar 2011 dienen verdeeld te worden;
Gelet op het decreet sport voor allen-beleid van 9 maart
2007;
Gelet op het subsidiereglement voor de verdeling van de
beleidssubsidies aan de door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen goedgekeurd
door de gemeenteraad van 17 december 2008;
Gelet op het krediet 764/332-02 76401 ten bedrage van
€ 5.000 van het budget van 2011;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 29
november 2011;
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Met algemene stemmen
Besluit
Enig artikel – De gemeentelijke toelagen voor het dienstjaar 2011 – sportverenigingen worden
als volgt verdeeld:
Naam van de vereniging
De Scheldecurvers
De Grysollevrienden
Kvv Schelde
S.K.Wichelen
Copacabana
De Lustige Lijnvissers
LVB Schellebelle
Ver. Sport en Recreatie
Gold Star Wichelen
Eerlijk Streven
Sandokan
Wielerclub Serskamp
Zoef
Sint Sebastiaan
Ware Wielervrienden
ZVW Wichelen
De Schooiers
Punani FC
Sport en Ontspanning
Albatrossi

9.

Bedrag
€
94
€
140
€
1.021
€
380
€
197
€
151
€
226
€
87
€
372
€
738
€
223
€
10
€
218
€
129
€
167
€
164
€
278
€
126
€
144
€
135
____________
€
5.000

Goedkeuring politiedotatie 2012

Burgemeester Kenneth Taylor licht dit agendapunt toe. Hij herinnert aan de discussie gevoerd
over de politiedotatie bij het agendapunt over het gemeentebudget eerder in deze zitting. De
politiezonerekening in 2010 klopte omdat in het budget het aantal personeelsleden hoog werd
gehouden, maar die werden nooit aangeworven. Nu wordt realistisch gewerkt, zonder
‘folietjes’. Er wordt niet op personeel bespaard, maar voor de aanpassing van de parking bij
de politiekazerne op de Zuiderdijk in Wetteren werd een kredietaanvraag van € 200 000
geschrapt uit het ontwerp van budget. Ook mensen uit het leger werden aangeworven, wat een
besparing op personeelskosten voor één jaar betekent. De politie heeft een
milieutoezichthouder aangesteld in plaats van de gemeenten, wat voor de zone een extra kost
betekent. Bij het eerste verhoor is voortaan een advocaat nodig, daarvoor moeten ook
infrastructurele kosten worden gemaakt. Bovendien stijgen de lonen naarmate de index stijgt.
Raadslid Etienne De Vos vraagt of de bijzondere diensten die de gemeente Wetteren vraagt,
zoals bvb. voor het twee maanden bijkomend toezicht in de Warande, niet worden
doorgefactureerd. De burgemeester antwoordt dat de federale overheid daarvan een groot stuk
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op zich neemt. Bovendien gaan er ook mensen van Wichelen zwemmen. Er wordt goed werk
geleverd in de zone.
De raad,
Overwegende dat de gemeente Wichelen deel uitmaakt
van de politiezone Wetteren/Laarne/Wichelen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP13 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 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
meergemeentenzones, de toelage van de gemeente aan de politiezone”.
Gelet op het ontwerp van de begroting 2012 van de
politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen en meer bepaald art. 330/485-48;
Overwegende dat 19,64 % van de geraamde toelage van
de participerende gemeenten in de politiezone ten laste valt van de gemeente Wichelen;
Overwegend dat hieruit volgt dat voor de gemeente
Wichelen de politiedotatie voor het jaar 2012 wordt vastgesteld op € 852 792;
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;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – De politiedotatie van de gemeente Wichelen wordt voor het dienstjaar 2012
vastgesteld op € 852 792.
Art. 2 – Twee afschriften van onderhavige beslissing zullen worden doorgestuurd aan de heer
Provinciegouverneur en een afschrift aan de voorzitter van het Politiecollege.

10. Retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten
De burgemeester licht dit agendapunt toe. Dit retributiereglement is een stap in het kader van
de brandweerhervorming. Sommige tussenkomsten van de brandweer zijn verplicht gratis, nu
is het de bedoeling tot uniformiteit te komen binnen alle gemeenten van de prezone ZuidOost. Deze tekst is een compromis.
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Raadslid Luc Van Leuven wil de brandweer bedanken voor zijn werk, zij brengen ook
verjonging en vernieuwing. Hij heeft het wel moeilijk met de retributie van € 30 voor de
verwijdering van wespennesten en –zwermen. Mensen zullen nu misschien zelf spuiten en
vernietigen. Voor de andere voorgestelde retributies zijn de mensen inderdaad zelf
verantwoordelijk, maar wespennesten vraagt niemand in zijn tuin of woning. De burgemeester
is ook die mening toegedaan, maar enkel in de buurt van een kinderopvanginitiatief of een
school is een wespennest een levensgevaarlijke bedreiging. Daar blijft een
brandweertussenkomst gratis. In Wetteren is het aantal wespennesten gehalveerd na de
invoering van de retributie. Voor raadslid Van Leuven zijn wespennesten seizoensgebonden,
is de uitroeiing ervan basisdienstverlening en speelt hier de volksgezondheid. De
burgemeester wijst erop dat de stad Aalst de oproepen voor wespennesten onbetaald niet kan
bolwerken. Aangezien de brandweerzone rechtspersoonlijkheid zal verwerven, kunnen wij
van dit voorstel tot retributie niet afstappen. De brandweer is niet gratis, de vrijwillige
brandweerlieden worden ook betaald. Raadslid Etienne De Vos is ook van oordeel dat de
wespennesten hier toch niet thuishoren. De burgemeester stelt dat dan de interpretatie speelt :
wanneer is iets levensbedreigend ? Raadslid Karel Vander Mijnsbrugge hoopt dat het
onderscheid tussen wespennesten en bijenzwermen duidelijk is : door een virale ziekte onder
de bijen is 1/3 ervan gestorven. Raadslid De Vos weet dat het politiereglement in de drie
gemeenten van de politiezone ook onderling afwijkt, waarom kan dat dan hier niet ? De
burgemeester wijst opnieuw naar de evolutie naar rechtspersoonlijkheid voor de
brandweerzone, iemand zal tenslotte moeten betalen.
De raad,
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op de artikelen 42, 94, 186 en 253 van het
Gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 februari 2003
houdende vestiging van een retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten
en het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 april 2010 houdende invoering van een retributie op
bepaalde technische prestaties van de brandweer;
Overwegende dat de eigenlijke taak van de brandweer
bestaat in brandbestrijding en brandpreventie, volgend uit artikel 135, § 2, 5°, van de nieuwe
Gemeentewet;
Overwegende dat die opdracht kosteloos moet zijn ten
aanzien van de beschermde personen of goederen gezien zij behoort tot de collectieve
dienstverlening die door de gemeente verplicht moet verzekerd worden;
Overwegende dat de brandweerdienst daarnaast een
humanitaire taak toegewezen heeft gekregen voor de situaties waarbij mensen in gevaar
verkeren of goederen bedreigd zijn,voortvloeiend uit de wet van 31 december 1963
betreffende de civiele bescherming en de wet van 2 juli 1964 op de dringende geneeskundige
hulpverlening;
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Overwegende dat alleen in de uitzonderingen die door de
wet zijn voorzien, een retributie gevraagd kan worden voor de interventies van de
brandweerdiensten. Dit zijn:
- interventies krachtens wettelijke of reglementaire verplichtingen in geval van
besmetting of van behoorlijk vastgestelde toevallige vervuiling (artikel 85, eerste lid
van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen voor 1977)
- buiten de wetten en reglementen opgelegde interventies (artikel 85, tweede lid van de
wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen voor 1977)
- de dringende geneeskundige hulpverlening (artikel 1 en artikel 9 van de wet van 8 juli
1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. Het tarief van dit
ziekenvervoer is vastgesteld bij koninklijk besluit (70)
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de
civiele bescherming, inzonderheid op artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003, en
op artikel 2bis/1, ingevoegd bij de wet van 27 december 2004;
Gelet op het KB van 25 april 2007 tot vaststelling van de
opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn;
Gelet op artikel 2 van het KB van 25 april 2007 waarin de opdrachten worden opgesomd die
door de hulpdiensten gratis moeten uitgevoerd worden;
Overwegende dat het noodzakelijk is om de kosten,
veroorzaakt door de opdrachten die niet opgesomd zijn in artikel 2 van het KB van 25 april
2007, te verhalen ten laste van de fysieke persoon of de rechtspersoon in wiens belang de
interventie uitgevoerd wordt;
Gelet op artikel 4 van het KB van 25 april 2007 waarin
gesteld wordt dat de gemeente, voor de brandweerdienst waarvan ze voor het beheer instaat,
een lijst moet opstellen met de opdrachten waarvan de kosten verhaald worden en met hun
tarieven;
Met 12 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet,
Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Conny Beelaert, Adolf
Lammens, Martine De Wilde, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant en Ann Van Wesemael
bij 8 onthoudingen (Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Etienne De Vos, Luc Van
Leuven, Julienne Gezels, Dirk Eekhaut, Karel Van Der Mijnsbrugge en Dietlinde Bombeke)
Besluit
Art. 1 - Het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2003 houdende vestiging van een retributie
op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten en het gemeenteraadsbesluit
van 28 april 2011 houdende invoering van een retributie op bepaalde technische
prestaties van de brandweer worden met ingang van 1 januari 2012 opgeheven.
Eveneens opgeheven vanaf die datum wordt art. 3 van het gemeenteraadsbesluit d.d.
30 maart 2011 inzake de vestiging van een belasting op het afgeven van
stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen, attesten en inlichtingen en
voor milieuvergunningsplichtige inlichtingen – aanpassing en coördinatie.
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Art. 2 - Er wordt met ingang van 1 januari 2012 een retributie geheven op tussenkomsten van
de brandweerdiensten voor opdrachten die niet opgesomd zijn in artikel 2 van het KB
van 25 april 2007.
Art. 3 - Overeenkomstig artikel 2 van het KB van 25 april 2007 moeten volgende opdrachten
gratis uitgevoerd worden door de hulpdiensten:
1° de interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing;
2° de technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om
een noodoproep om mensen te beschermen of te redden;
3° bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen;
4° de coördinatie van de hulpverleningsoperaties;
5° de internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de
opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling;
6° de drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij
ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft;
7° de waarschuwing aan de bevolking;
8° de interventie naar aanleiding van een loos alarm.
Art. 4 - Definities
Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald wordt onder de hierna vermelde begrippen en
woorden het volgende begrepen:
1° begunstigde: de fysieke persoon of de rechtspersoon in wiens belang de
interventie uitgevoerd wordt;
2° vervuiling: een aanslag op het natuurlijk milieu, zowel lucht, water als
bodem, waarbij de gewraakte producten een zichtbare of meetbare schade
of hinder veroorzaken of kunnen veroorzaken;
3° falend technisch alarm: het alarmeren van de hulpdiensten veroorzaakt
door een slecht functionerend detectiesysteem;
4° loos alarm: het te goeder trouw verwittigen van de hulpdiensten, terwijl
een uitruk niet nodig was;
5° normale diensturen: uren gepresteerd op werkdagen (maandag t/m
zaterdag) van 6 tot 22 uur;
6° nachtdienst: uren gepresteerd op week- en zaterdagen van 22 tot 6 uur;
7° zondagdienst: uren gepresteerd op zon- en feestdagen van 00 tot 24 uur;
8° duur interventie: de duur van een interventie is gelijk aan de tijd verlopen
tussen het vertrek uit de brandweerkazerne en de terugkeer in diezelfde
kazerne. Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
9° dagdeel: de dagdelen zijn van 00 tot 6 uur, van 6 tot 12 uur, van 12 tot 18
uur en van 18 tot 24 uur;
10° huisdieren: o.a. honden, katten, konijnen, hamsters, muizen, tamme
ratten, cavia’s, fretten, parkieten, kanaries, reptielen, …;
11° landbouwhuisdieren: o.a. paarden, ezels, koeien, geiten, varkens, kippen,
struisvogels, herten, … .
Art. 5 - Volgende opdrachten vallen onder het retributiereglement:
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1° leveren van water (geen drinkwater). Zwembaden en dergelijke worden niet
gevuld.
2° opvissen van allerlei materieel uit waterlopen;
3° wegnemen of beveiligen van een antenne, dakgoot, afsluiting, gevelelementen,
bomen, …, die op de openbare weg dreigen te vallen of de openbare veiligheid
in het gedrang kunnen brengen (gratis bij stormweer of noodweer zoals
aangekondigd in de berichtgeving van het KMI tenzij ingeval van kennelijk
slecht onderhoud);
4° beveiligen of stabiliseren van (on)roerende goederen om verdere schade te
voorkomen;
5° leegpompen van ruimtes (gratis in periodes van algemene wateroverlast ten
gevolge van noodweer zoals aangekondigd in de berichtgeving van het KMI of
indien te wijten aan andere externe oorzaken, tenzij in geval van kennelijk
slecht onderhoud);
6° reinigen van oppervlakten ingevolge o.m. vervuiling, verkeersongevallen, …,
met uitzondering van ongevallen waarbij geen enkel gemotoriseerd voertuig
betrokken is;
7° redden van landbouwhuisdieren;
8° onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten of -zwermen;
9° falend technisch alarm van algemene automatische branddetectiesystemen;
10° uitschakelen van alarminstallaties;
11° uitvoeren van brandwacht en brandweerbewaking bij o.a. vuurwerk,
evenementen, …
12° redden van huisdieren;
13° adviesverlening en controlebezoeken inzake brandpreventie.
Art. 6 -Tarieven
1°

voor de opdrachten vermeld in artikel 5, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° worden de
tarieven vastgesteld als volgt:
A. voor het inzetten van personeel (tarieven per uur)
Normale Diensturen

Nachtdienst

Zondagdienst

officieren

35 EUR

43,75 EUR

70 EUR

onderofficieren

26 EUR

32,50 EUR

52 EUR

korporaals en
brandweermannen

23 EUR

28,75 EUR

46 EUR

B. voor het inzetten van materieel en blusmiddelen (tarieven per uur en per
voertuig)
Voertuigen waarvan de cilinderinhoud niet
meer dan 2.000cm³ bedraagt

25 EUR per uur
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Voertuigen waarvan de cilinderinhoud tussen
2.000cm³ en 4.500 cm³ bedraagt

100 EUR per
uur

Voertuigen waarvan de cilinderinhoud meer
dan 4.500cm3 bedraagt

150 EUR per
uur

Reddingsboot en ander gemotoriseerd
werktuig (ongeacht cilinderinhoud)

25 EUR per uur

Materieel en personeel welke niet noodzakelijk is voor de interventie,
maar wel ter plaatse is om organisatorische redenen, wordt niet
gefactureerd. Alle ander materieel wordt gefactureerd.
C. voor het gebruik van producten zoals water (artikel 5.1), schuim,
detergenten of olieabsorberende producten en salvagegoederen (artikel
5.4), met uitzondering van brandstof en smeermiddelen: tegen kostprijs;
D. opdrachten door derden verricht op verzoek van de brandweerdienst:
tegen kostprijs.
2°

3°

voor de opdrachten vermeld in artikel 8°, 9°, 10°, 11° en 12° worden de
tarieven forfaitair vastgesteld:
onschadelijk maken of vernietigen van
wespennesten of zwermen

30,- EUR

falend technisch alarm van algemene
automatische branddetectiesystemen

250,- EUR

uitschakelen van alarminstallaties

60,- EUR

uitvoeren van brandwacht en
brandweerbewaking bij o.a. vuurwerk,
evenementen, … (per 2 brandweermannen per
dagdeel)

60,- EUR

redden van huisdieren

30,- EUR

Brandpreventieopdrachten
De opdrachten vermeld in artikel 5, 13° m.b.t. brandpreventie zijn alle
schriftelijke adviesverleningen en controlebezoeken die het voorkomen van
brand betreffen. Deze worden uitgevoerd door officieren, consulenten
preventie en deskundigen bouwtoezicht.
§1. De retributie voor preventieopdrachten is verschuldigd door de natuurlijke
of rechtspersonen, inclusief de openbare of privéonderneming, de openbare
dienst, de federale, gewestelijke of gemeentelijke overheid in wiens voordeel
de tussenkomst van de brandweer in verband met brandpreventie heeft
plaatsgevonden.
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§2 De retributie voor preventieopdrachten is niet verschuldigd:
o voor alle aanvragen betreffende eigen opdrachten van de
gemeentebesturen en OCMW’s van de zone Zuid Oost.
o voor volgende aanvragen voor de organisatie van een
evenement ingediend door de Europese gemeenschap, de
Vlaamse Overheid, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, de
gemeentebesturen van de zone Zuid Oost, de extern
verzelfstandigde agentschappen, de kerkfabrieken en de erkende
onderwijsinstellingen en filantropische, culturele, sociale, sport, buurt- en jeugdverenigingen, die als hoofdorganisator
optreden, de natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke
verenigingen die door de gemeentebesturen van de zone Zuid
Oost logistiek ondersteund of betoelaagd worden; de natuurlijke
personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen, voor
evenementen, waarbij de gemeentebesturen van de zone Zuid
Oost een regiefunctie vervullen.
§3
Voor alle brandpreventieopdrachten wordt een retributie gevestigd van 50 EUR
per persoon per uur.
§4
Voor elke prestatie wordt minimaal één uur aangerekend.
Voor elk begonnen half uur wordt een volledig half uur aangerekend.
De tijd besteed aan voorbesprekingen, studie van plannen en/of dossier,
controlebezoeken en afwerken van het advies wordt mee aangerekend.
§5
De gevorderde retributie blijft verschuldigd ongeacht het gebruik of gevolg dat
de aanvrager geeft aan het verleende advies.
Art. 7 - De tarieven vermeld in artikel 6, 1°, A worden jaarlijks aangepast aan de index van de
consumptieprijzen. Ze worden op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index
van de maand december van het voorgaande jaar volgens de formule R x I
waarbij:
i
R = tarief zoals vastgesteld in artikel 6, 1°, A;
I = index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2012 bij
eerste aanpassing, i.c. januari 2013
i = de index van de maand december 2011 (basis 2004=100);
Art. 8 - De retributie is verschuldigd door de begunstigde van de dienstverlening of de
veroorzaker van de reden tot tussenkomst . Werd de prestatie verricht ten gunste van
twee of meer belanghebbenden, dan zijn deze solidair en ondeelbaar tot betaling
gehouden.
Art. 9 - Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel
uit te vaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester
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en schepenen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door het
college van burgemeester en schepenen alleen worden geviseerd en uitvoerbaar
verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet
bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief. Schulden van een
publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel worden ingevorderd. Verzet
kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de betekening ervan bij
verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.
Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om
de retributie te vorderen.
Art. 10 - Bekendmaking
Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
Art. 11 - Bestuurlijk toezicht
In het kader van artikel 248 en 253 van het gemeentedecreet een kopie van
onderhavig besluit aan de provinciegouverneur aangetekend op te sturen.
Raadslid Luc Van Leuven motiveert zijn onthouding door te stellen dat de verdelging van
wespen tot de basisdienstverlening van de brandweer behoort.
Raadslid Etienne De Vos verlaat de zitting

11. Ramen wassen Sociaal Huis 2012 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De burgemeester leidt dit agendapunt in.
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 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl.
btw niet overschreden);
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Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 3;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden,
opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het wenselijk is om de ramen van het
Sociaal Huis te laten wassen door een externe firma;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ramen
wassen Sociaal Huis 2012” een bijzonder bestek met nr. 2011/16 werd opgesteld door de
Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 2.970,00 excl. btw of € 3.593,70 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 te
voorzien is in het budget 2012 op art. 104/125-06;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/16 en de raming
voor de opdracht “Ramen wassen Sociaal Huis 2012”, opgesteld door de Technische Dienst.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 2.970,00 excl. btw of
€ 3.593,70 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is te voorzien in het budget 2012 op art. 104/125-06.
Raadslid Etienne De Vos vervoegt zich bij de zitting
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12. Rioleringswerken Hulst Wichelen - gemeentelijk deel - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Schepen Albert Van Malderen leidt dit agendapunt in. Enkel de wegeniswerken komen ten
laste van de gemeente. In de tweede fase zal de wijk Hulst conform de eerste met kasseien en
boordstenen worden uitgerust. Richting Strijp wordt dan geasfalteerd, richting achterste Hulst
(den Bos) worden betonvakken voorzien. Over privéterrein komt een sleuf met een
pompstation : de droogweerafvoer wordt opgestuwd naar de collector van Aquafin. De
persleiding loopt over privéterrein, de eigenaar is principieel akkoord. De nutsleidingen gaan
ook door die sleuf. Raadslid Luc Van Leuven vindt het goed dat boordstenen van 50 cm
voorzien zijn, wat voor de fietsers meer comfort meebrengt. Schepen Van Malderen stelt dat
dat afhangt van het standpunt van Monumenten en Landschappen. Genoemd raadslid
herinnert eraan dat Hulst vorig jaar met 30 à 40 cm water is overstroomd. Daarom stelt hij
voor om de kasseiweg 10 cm lager te leggen, zodat de baan als waterbuffer kan dienen. Water
trekt immers in de muren van huizen. De burgemeester wijst erop dat de brandweer toen in de
Paepestraat een dijk heeft gelegd : de wet van de communicerende vaten is zo toegepast.
Schepen Van Malderen is van mening dat de baan in de redenering van raadslid Van Leuven
een riool wordt, de hele wijk Hulst is omringd door grachten. Raadslid Van Leuven is van
oordeel dat, nu er ingrijpende werken worden uitgevoerd, dat niets meer kost. Het
studiebureau kan daar wellicht een gefundeerd antwoord op geven.
Het raadslid vraagt ook om de bekabeling op Hulst ondergronds te brengen. De omringende
knotwilgen mogen immers niet weg. Schepen Kristof De Smet wijst erop dat de eigenaar via
het Regionaal Landschap Schelde-Durme iemand kan laten komen om te snoeien in ruil voor
het hout. Schepen Van Malderen weet dat de nutsmaatschappijen schrik hebben om naast een
open gracht netten ondergronds te brengen. Tot slot herinnert schepen De Smet eraan dat
Wichelen 100 % betaalt voor de afkoppeling op privéterrein : de gemeente neemt dus een
serieuze financiële verantwoordelijkheid.
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 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;
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Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden,
opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht
“Rioleringswerken Hulst te Wichelen - gemeentelijk deel” werd gegund aan Studiebureau DE
PAEPE b.v.b.a., Brugstraat 18a bus 1 te 9260 Wichelen;
Gelet op de goedkeuring van het voorontwerp door de
gemeenteraad in zitting van 23 januari 2008;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een
bijzonder bestek met nr. WH 0004 werd opgesteld door de ontwerper, Studiebureau DE
PAEPE b.v.b.a., Brugstraat 18a bus 1 te 9260 Wichelen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 955.886,89 incl. btw;
Overwegende dat een deel van de kost (Rioleringswerken
Hulst te Wichelen - gemeentelijk deel) kan betaald worden via Aquario door TMVW,
Stropkaai 14 te 9000 Gent, en dat dit deel wordt geraamd op € 722.290,26;
Overwegende dat het deel ten laste van het
gemeentebudget wordt geraamd op € 193.055,07 excl. btw of € 233.596,63 incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien
is in het budget van 2011, op artikel 421/731-60(89489) van de buitengewone dienst en dat de
financiering gebeurt met een lening;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. WH 0004 en de raming
voor de opdracht “Rioleringswerken Hulst te Wichelen - gemeentelijk deel”, opgesteld door
de ontwerper, Studiebureau DE PAEPE b.v.b.a., Brugstraat 18a bus 1 te 9260 Wichelen. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 955.886,89 incl. btw.
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Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.
Art. 3 – Een deel van de geraamde kosten zijnde € 722.290,26 excl. btw te betalen via
Aquario, TMVW, Stropkaai 14 te 9000 Gent. De resterende geraamde kosten, € 193.055,07
excl. btw of € 233.596,63 incl. btw, te betalen via het gemeentebudget;
Art. 4 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel
421/731-60(89489) van de buitengewone dienst.

13. Renovatie kapel Bruinbeke deel technieken - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Het gaat om het vijfde en laatste lot voor
de renovatie van de kapel, geraamd ruim € 70 000. Voor de vorige loten waren er veel
inschrijvers. Raadslid Luc Van Herreweghe stelt wel vast dat de totale prijs met meer dan €
100 000 is gestegen in plaats van gedaald door de verdeling in loten.
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 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden,
opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en
schepenen van 28 juni 2006 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht
“Renovatie kapel Bruinbeke deel technieken” aan Architect Van Steendam bvba,
Gentbruggestraat 48 te 9040 Gent;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een
bijzonder bestek met nr. 2011/19 werd opgesteld door de ontwerper, Architect Van Steendam
bvba, Gentbruggestraat 48 te 9040 Gent in samenwerking met studiebureau Schoonackers
bvba, Veldkruisstraat 7 te 9910 Ursel;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 58.351,00 excl. btw of € 70.604,71 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien
is in het budget van 2011, op artikel 124/723-60(12401) van de buitengewone dienst en dat de
financiering gebeurt met een lening;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/19 en de raming
voor de opdracht “Renovatie kapel Bruinbeke deel technieken”, opgesteld door de
ontwerpers, Architect Van Steendam bvba, Gentbruggestraat 48 te 9040 Gent en studiebureau
Schoonackers bvba, Veldkruisstraat 7 te 9910 Ursel. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 58.351,00 excl. btw of € 70.604,71 incl. 21%
btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel
124/723-60(12401) van de buitengewone dienst.

14. BPA « Binnengebied Anker » - Goedkeuring participatie aanlegkosten wegenis naar
Jeugd- en Cultuurcentrum
Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Raadslid Etienne De Vos wil weten wie de
raming heeft opgesteld. De schepen antwoordt dat dat gebeurd is in overleg tussen het
college, de verkavelaar en het studiebureau, belast met de verkaveling. Schepen Kristof De
Smet stelt dat ook gepolst is bij andere aannemers over de hoogte van de uitvoeringsprijs.
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De raad,
Gelet op de vraag d.d. 16 juli 2010 van IMMO-PIMA NV,
Anker 1 9260 Wichelen, tot het verkavelen van de gronden gelegen op de percelen kadastraal
bekend als Wichelen afdeling 2 sectie A nrs 108k, 108l en 109z;
Overwegende dat hiervoor de nodige wegenis- en
rioleringswerken dienen te gebeuren;
Gelet op het bij ministerieel besluit d.d. 5 juni 2010
goedgekeurd BPA “Binnengebied Anker Serskamp”;
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag voorziet in de
aanleg van een deel nieuwe wegenis naar het jeugdcentrum annex cultuurzaal dat zal worden
opgericht op het terrein van het fabriekspand Nieuwstraat 9;
Overwegende dat door de aanleg van deze nieuwe wegenis
het terrein van het jeugdcentrum annex cultuurzaal ook toegankelijk zal worden langs de
nieuwe verkaveling, wat de verkeersdruk zal spreiden;
Overwegende dat de gemeente de verkavelaar de aanleg
van een tiental extra parkeerplaatsen langsheen de nieuwe wegenis heeft opgelegd;
Overwegende dat de verkavelaar IMMO-PIMA NV,
Anker 1 9260 Wichelen, het studiebureau Goen heeft aangesteld voor het opmaken van onder
andere het ontwerp van de wegenis;
Overwegende dat de toegang tot de verkaveling zoals die
werd voorzien in het BPA via het kruispunt Biesakker-Bremenhulstraat zal worden
gerealiseerd;
Overwegende dat het billijk is dat de gemeente tussenkomt
in een deel van de aanlegkosten van de nieuw aan te leggen wegenis; met name een deel van
de ontsluitingsweg naar het Jeugd- en Cultuurcentrum;
Overwegende dat het studiebureau Goen,
Massemsesteenweg 1-3 9230 Wetteren, een raming heeft gemaakt van de totale kosten van de
aan te leggen wegenis;
Overwegende dat het studiebureau Goen ook een raming
heeft gemaakt van de kosten voor de wegenis- en rioleringswerken aanleg ontsluitingsweg
Jeugdcentrum;
Overwegende dat een compromis is gevonden in de
tenlasteneming van een bedrag van € 63 605 als aandeel in de aanlegkosten van die
ontsluitingsweg;
Gelet op het krediet voorzien in het budget van 2012, op
artikel 421/731-60 (89493) van de buitengewone dienst;
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
wijzigingen;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Tussenbeide te komen in een deel van de aanlegkosten van de ontsluitingsweg naar
het Jeugdcentrum in het BPA “Binnengebied Anker” ten belope van € 63.605.
Art. 2 – De betaling zal gebeuren overeenkomstig het krediet in het budget van 2012, op
artikel 421/731-60 (89493) van de buitengewone dienst met een lening op 20 jaar.

15. Plaatsen van twee bijkomende lichtpunten langsheen de Brugstraat en de
Scheldebrugstraat
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Het is de bedoeling om in de twee
straten een gelijkmatige verlichting te bekomen, daarom komt er telkens één verlichtingspaal
bij.
De raad,
Overwegende dat bij het ondergronds brengen van de
elektriciteitsnetten in de Brugstraat en de Scheldebrugstraat te Wichelen gebleken is dat, om
over een gelijkmatig verlichte straat te kunnen beschikken, er naast elke vermelde weg een
bijkomend lichtpunt voorzien dient te worden;
Gelet op de brief d.d. 10 november 2011 van Imewo
inzake het bijplaatsen van twee lichtpunten langsheen de Brugstraat en de Scheldebrugstraat;
Overwegende dat de totale kostprijs voor de werken
€ 2 060,39 bedraagt; BTW niet inbegrepen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De openbare verlichting langsheen de Brugstraat en de Scheldebrugstraat te Wichelen
uit te breiden met telkens twee rechte, stalen lichtmasten (RAL7001) met een lichtpunthoogte
van 8 m en twee verlichtingstoestellen SAFFIER1 – 70W met elektronische
voorschakelapparatuur en dimbaar en de aansluiting op het net te realiseren.
Art. 2 – Deze uitgave ten bedrage van € 2 493,07 (BTW inbegrepen) te betalen op het krediet
426/732-60 van het budget 2011.
Art. 3 – Deze uitgave te financieren met een lening.
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16. Het oprichten van lokalen voor VKSJ + KLJ + schutters gemeentedomein (exclusief
technieken) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Schepen Yvan De Coninck leidt dit agendapunt in. Het voorliggende ontwerp is het resultaat
van een groot overleg. Aan de hand van een powerpointpresentatie verduidelijkt hij dat de
jeugdvereniging VKSJ en de schuttergilde Sint-Sebastiaan elkaars lokaal kunnen gebruiken.
Aan de voorzijde komt een luifel van ongeveer 40 meter. Voor KLJ en VKSJ is ook een
vanuit hun lokaal toegankelijke berging voorzien. Daartussen zit een sanitair blok. Voor het
langgerekte gebouw komt een groene zone voor activiteiten, het wordt een meer sympathieke
omgeving. De kostprijs bedraagt € 361 000, inclusief BTW, exclusief technieken.
Raadslid Etienne De Vos vraagt of voor de verwarming van het gebouw de warmtepomp van
het Sociaal Huis niet kan worden gebruikt. Raadslid Luc Van Herreweghe wil weten welk
materiaal wordt gebruikt. De schepen antwoordt dat er gestreefd wordt naar een esthetisch
gelijk uitzicht met het Sociaal Huis en het Jeugdontmoetingscentrum.
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 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden,
opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en
schepenen van 30 april 2009 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht aan WARRP,
Denderstraat 6 te 9300 Aalst;
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
15 december 2010 betreffende de goedkeuring van het voorontwerp voor deze opdracht tegen
een geraamd bedrag van € 397.897,43 incl. btw;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een
bijzonder bestek met nr. 2011/15 werd opgesteld door de ontwerper, WARRP, Denderstraat 6
te 9300 Aalst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 298.497,05 excl. btw of € 361.181,43 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien
is in het budget van 2011, op artikel 762/722-60(76275) van de buitengewone dienst en dat de
financiering gebeurt met een lening;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/15 en de raming
voor de opdracht “Het oprichten van lokalen voor VKSJ+KLJ+schutters gemeentedomein
(exclusief technieken)”, opgesteld door de ontwerper, WARRP, Denderstraat 6 te 9300 Aalst.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 298.497,05 excl. btw
of € 361.181,43 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel
762/722-60(76275) van de buitengewone dienst.

17. Goedkeuring verlenging en hernieuwing subsidieaanvraag project
intergemeentelijke samenwerking Woonplus
Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. Hij is van oordeel dat Woonplus een belangrijke
meerwaarde heeft voor Wetteren, Laarne en Wichelen : het leegstandsreglement kan beter
worden afgedwongen, de huuraffichering kan worden aangepakt, er wordt nauwer
samengewerkt met Eigen Dak en het SVK. Er zijn infomomenten over premies, kopen en
verkopen, de woonkrant, uitvoering van het grond- en pandendecreet via woonoverleg, …
Raadslid Adolf Lammens stelt dat onze gemeente blijft meedoen onder voorwaarde dat
Wonen Vlaanderen blijft subsidiëren. Wat zal er gebeuren als Wonen Vlaanderen volgend
jaar de subsidie halveert ? Stappen wij er dan uit ? Zoals het nu is voorgesteld, blijven wij
meedoen, ook al subsidieert Vlaanderen nog voor één euro dit project. De burgemeester
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vraagt naar het alternatief. Gaan we de mensen die voor het project werken dan buitengooien?
Genoemd raadslid beweert dat er nooit wordt geëvalueerd. Hij denkt aan een amendement om
het project te verlengen als het op dezelfde wijze door de hogere overheid blijft gesubsidieerd
worden. Raadslid Julienne Gezels vindt dat de interlokale vereniging goed werk levert.
De raad,
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de
Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 28§2, gewijzigd bij de decreten van 19 maart
2004, 24 maart 2006 en 29 juni 2007;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende
subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid van 21 september
2007, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010, in het bijzonder
artikel 22/1§2 betreffende de subsidiëringsperiode en de hernieuwing van de subsidie;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2008
houdende de principiële goedkeuring tot oprichting interlokale vereniging Woonplus;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2008
betreffende de goedkeuring oprichting interlokale vereniging Woonplus en goedkeuring
statuten en huishoudelijk reglement;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2008
betreffende de goedkeuring ontwerp Woonplus en het voorzien van de noodzakelijke
budgetten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2008
betreffende de gemeentelijke afvaardiging voor het beheerscomité interlokale vereniging
Woonplus;
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging
Woonplus, meer bepaald op artikel 5 houdende de duur van het project Woonplus en de
verlenging ervan;
Gelet op het collegebesluit van 8 september 2011
betreffende de principebeslissing rond de verlenging van het project Woonplus en wijziging
regelgeving intergemeentelijke woonprojecten;
Gelet op de beslissing van het beheerscomité d.d. 21
september 2011 waarin na kennisname van de principebeslissingen van de respectieve
schepencolleges in deze, beslist werd een subsidieaanvraag in te dienen teneinde het project
Woonplus te hernieuwen;
Overwegende dat hierbij de vijf verplichte en de bij het
begin van het project gekozen drie facultatieve activiteiten worden gerealiseerd, nieuwe
elementen worden toegevoegd via implementatie van nieuwe concrete acties in de bestaande
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activiteiten en de intergemeentelijke doelstellingen uit het Woonplan en de uitvoering ervan
op te nemen in de acties;
Gelet op de beslissing van het beheerscomité d.d. 29
november 2011 om de voorliggende subsidieaanvraag tot hernieuwing van het project
intergemeentelijke samenwerking Woonplus goed te keuren;
Met 17 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet,
Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Conny Beelaert, Luc Van
Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Julienne Gezels,
Dirk Eekhaut, Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant en Ann Van
Wesemael bij 3 onthoudingen (Adolf Lammens, Etienne De Vos en Karel Van Der
Mijnsbrugge).
Besluit
Art. 1 - Het project intergemeentelijke samenwerking rond wonen en huisvesting Woonplus te
verlengen vanaf 1 juli 2012 onder voorwaarde dat de subsidieaanvraag hiertoe aanvaard wordt
en Wonen-Vlaanderen na 30 juni 2012 het project blijft subsidiëren.
Art. 2- De subsidieaanvraag hiertoe goed te keuren.
Art. 3 - De coördinator van het project Woonplus opdracht te geven de subsidieaanvraag
uiterlijk op 31 december 2011 in te dienen bij Wonen-Vlaanderen.
Art. 4 - Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de gemeentebesturen van
Laarne en Wetteren en de coördinator Woonplus.

18. Leveren en plaatsen van urnegraven kerkhof Schellebelle - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Er komen 48 urnegraven bij op het
nieuw kerkhof van Schellebelle. Aansluitend geeft de voorzitter van de gemeenteraad een kort
overzicht van de belangrijkste beslissingen van de algemene vergadering van het crematorium
Westlede. Voor crematies is er geen prijsstijging, wel voor de rouwmaaltijden. Er worden ook
vier nieuwe ovens in Lochristi geïnstalleerd en er wordt een asmolen aangekocht.
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;
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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 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl.
btw niet overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden,
opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat er bijkomende urnegraven nodig zijn op
het kerkhof van Schellebelle;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren
en plaatsen van urnegraven kerkhof Schellebelle” een bijzonder bestek met nr. 2011/17 werd
opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 20.575,00 excl. btw of € 24.895,75 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 te
voorzien is in het budget van 2012, op artikel 878/124-04 van de gewone dienst;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/17 en de raming
voor de opdracht “Leveren en plaatsen van urnegraven kerkhof Schellebelle”. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 20.575,00 excl. btw
of € 24.895,75 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
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Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2012, op artikel
878/124-04 van de gewone dienst.

19. Gemeentelijk reglement betreffende de subsidiëring van seniorenverenigingen Goedkeuring
Schepen Conny Beelaert licht dit agendapunt toe. In se gaat het om subsidies die worden
afgesplitst van die van de culturele raad. Raadslid Adolf Lammens vraagt of er maxima
bepaald zijn voor sommige vergaderingen wat de puntenverdeling betreft. De schepen beaamt
dat. Zo kunnen er bijvoorbeeld maximaal 3 algemene vergaderingen per jaar worden
georganiseerd waarvoor punten worden toegekend.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid art. 199;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 augustus 2010
houdende de goedkeuring van het gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en
subsidiëring van cultureel en socio-cultureel volwassenenwerk;
Overwegende dat bovengenoemd reglement zich specifiek
richt naar de verenigingen in de culturele, socio-culturele, erfgoed- en vrijetijdssectoren;
Overwegende dat daarom een afzonderlijk reglement
diende te worden opgemaakt voor de seniorenverenigingen wat de subsidiëring ervan betreft;
Gelet op de brief d.d. 1 december 2011 van het dagelijks
bestuur van de seniorenraad over de verdeling van de subsidies over de seniorenverenigingen,
unaniem goedgekeurd op de algemene vergadering van de seniorenadviesraad van 3 mei 2011;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het gemeentelijk reglement betreffende de subsidiëring van seniorenverenigingen, als
bijlage bij deze beslissing gevoegd, wordt goedgekeurd.
Art. 2 – Het reglement wordt van kracht per 1 januari 2012.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing wordt toegezonden aan de voorzitter van de
seniorenraad.
Raadslid Karel Vander Mijnsbrugge complimenteert de gemeentelijke brandweerdienst. Toen
vorige week vrijdag zijn tuin in een vijver werd herschapen, is de brandweer perfect
tussenbeide gekomen. Hij prijst de kwaliteit van het hele korps. Op 24 november 2011 is op
het Dorp in Schellebelle het voetpad herlegd tussen de cafés ’t Steksken en Drie Koningen.
De werklieden droegen geen stofmasker of oorbeschermers. Schepen Albert Van Malderen
stelt daarop te zullen toezien en de boodschap door te geven aan de ploegbaas.
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Raadslid Julienne Gezels vraagt dat een draaiboek zou worden opgesteld voor de eventuele
opsporing van demente patiënten. Daarin moeten politie, parket en de cel vermiste personen
samenwerken. De burgemeester antwoordt dat de politie in zo’n geval contact opneemt met
de cel vermiste personen. Hij ziet niet in hoe de gemeente daarin een rol kan spelen. Genoemd
raadslid citeert een voorbeeld van zo’n draaiboek in Destelbergen. De burgemeester vraagt
niet te twijfelen en in voorkomend geval onmiddellijk de politie te bellen.
Raadslid Anneleen Rimbaut prijst de werking van de PWA-dienst. Sneeuw ruimen is een
nieuwe activiteit, maar er wordt verkeerde informatie over verspreid. De kantoren van de
PWA zijn weliswaar maar op drie momenten in de week open, maar de PWA’ers weten bij
wie ze moeten gaan helpen als het sneeuwt. Raadslid Dietlinde Bombeke repliceert dat zij de
sneeuwtelefoon op de gemeenteraad heeft voorgesteld, maar dat ze over de werking van de
PWA verkeerd geînformeerd is geweest.
De voorzitter kondigt aansluitend de geplande raadszittingen voor 2012 aan, wenst elke
aanwezige een gezellige kersttijd en een goed eindejaar.

GEHEIME ZITTING
20. Verlenging tijdelijke aanstelling van officier-geneesheer Vrijwillige
Brandweerdienst
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 mei 2007
waarbij een betrekking van onderluitenant-geneesheer bij de Gemeentelijke Vrijwillige
Brandweerdienst vacant werd verklaard;
Overwegende dat in de tweede helft van 2007 twee
oproepen voor de invulling van de betrekking zijn gepubliceerd en dat zich niemand
kandidaat heeft gesteld voor de vacante betrekking;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten d.d. 19 december
2007, 17 december 2008, 23 november 2009 en 15 december 2010 waarbij dr. Hubert Bulté
als waarnemend luitenant-geneesheer bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst is
aangesteld telkens met ingang van 1 januari en dat voor maximaal één jaar, maar dat de
aanstelling jaarlijks verlengd kan worden;
Overwegende dat zich nog steeds niemand heeft
aangemeld voor de vacante betrekking;
Overwegende dat dr. Bulté bereid is de functie tijdelijk
verder waar te nemen na het bereiken van de leeftijdsgrens;
Gelet op art. 90, 92, 94, 100 en 149 van de gemeentewet;
Gaat over tot stemming;
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De uitslag is : Hubert Bulté : ja : 20 stemmen
Besluit
Art. 1 - Dr. Hubert Bulté, Kerkbaan 36 9260 Wichelen verder aan te stellen tot waarnemend
luitenant-geneesheer bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst met ingang van
1 januari 2012.
Art. 2 - Deze verlenging geldt voor maximaal 1 jaar tot een kandidaat voor de betrekking van
officier-geneesheer zich na een nieuwe oproep aanmeldt. De aanstelling kan van jaar tot jaar
verlengd worden.

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg
worden ze als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 22.31 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

A. Van Wesemael.

