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Zitting van 23 november 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, Luc Van Leuven, Lien Van Driessche,
Julienne Gezels, Dirk Eekhaut, Karel Vander Mijnsbrugge,
Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

De zitting wordt geopend om 20.01 uur.

OPENBARE ZITTING

1.

OCMW Budget 2011 - Budgetwijziging nr. 1 - Kennisname

Raadslid Karel Vander Mijnsbrugge vraagt of in het OCMW-budget 2011 dringende
medische hulp voor illegalen voorzien is en of de voorzitter met zekerheid weet dat het om
illegalen gaat. Schepen en OCMW-voorzitter Conny Beelaert antwoordt dat daarvoor een
krediet is voorzien en dat dergelijke middelen voor een stuk kunnen worden gerecupereerd
van Fedasil. Genoemd raadslid wil weten of dat ook geldt voor asielzoekers en of die in
Wichelen zelf wonen. De schepen repliceert dat dat mogelijk is, maar dat, als zij
uitgeprocedeerd zijn, zij niet meer in het Lokaal Opvang Initiatief present zijn. Zij kunnen
worden behandeld in diverse ziekenhuizen.
Raadslid Vander Mijnsbrugge gaat verder en vraagt of er controle is van het RIZIV op de
behandelingen. Hem zijn schoonheidsoperaties bij illegalen bekend, weliswaar niet
noodzakelijk op onze gemeente. Dringende medische hulp staat buiten discussie, maar niet
alles kan. Schepen Beelaert is van oordeel dat de geneesheer-specialist weet wie voor hem
staat en wat hij doet met de gesignaleerde aandoening.
Raadslid Adolf Lammens heeft opgemerkt dat er € 6 000 is ingeschreven voor het
zorgstrategisch plan en het masterplan. Hij wil weten of de OCMW-voorzitter een
woonzorgwijk plant tussen het rusthuis en de serviceflats en of aan de westkant van het terrein
nieuwe gemeenschapsvoorzieningen komen. Schepen Conny Beelaert beaamt dat, maar geeft
toe dat dat alles zich nog in een embryonaal stadium bevindt. Genoemd raadslid vreest dat de
voorzitter in de problemen zal komen bij het aantrekken van personeel, het is nu al moeilijk
om gekwalificeerde mensen aan te trekken. De schepen heeft vertrouwen in de toekomst dat
het tij zal keren, maar stelt dat nu de vergrijzingsproblematiek aan de orde is.
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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 d.d. 25 oktober 2011 van de raad voor
maatschappelijk welzijn waarbij de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2011 van het OCMW
werd vastgesteld;
Gelet op de financiële nota bij die budgetwijziging;
Gelet op art. 156 en 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 de
budgetwijziging nr. 1 van het OCMW-budget 2011 overeenstemmen met het goedgekeurde
meerjarenplan en de gemeentelijke bijdrage niet gewijzigd wordt;
Besluit
Art. 1 – Neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2011 van het OCMW.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de OCMW-voorzitter en aan de heer
Provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.

2.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in.
De raad,
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente
de invoering vergt van alle rendabele belastingen;
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelasting, meer
bepaald het artikel 298 en het artikel 464, 1°;
Gelet op het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen
tot wijziging van het WIB wat de onroerende voorheffing betreft, in werking getreden op
1 januari 1999;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
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 9 onthoudingen (Luc Van Herreweghe, Lydia Van Den Abbeele, Etienne De Vos, Luc Van
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Leuven, Lien Van Driessche, Julienne Gezels, Dirk Eekhaut, Karel Vander Mijnsbrugge en
Dietlinde Bombeke).
Besluit.
Art. 1 - Voor het aanslagjaar 2012 worden 1400 opcentiemen op de onroerende voorheffing
geheven.
Art. 2 – Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.

3.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente
de invoering vergt van alle rendabele belastingen;
Overwegende dat de gemeenteraad 1400 opcentiemen op
de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2012 heeft goedgekeurd;
Gelet op het wetboek van de Inkomstenbelastingen, meer
bepaald de artikelen 465 tot en met 470 bis;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
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 9 onthoudingen (Luc Van Herreweghe, Lydia Van Den Abbeele, Etienne De Vos, Luc Van
Leuven, Lien Van Driessche, Julienne Gezels, Dirk Eekhaut, Karel Vander Mijnsbrugge en
Dietlinde Bombeke).
Besluit.
Art. 1 - Er wordt voor het aanslagjaar 2012 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten
laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dat aanslagjaar.
Art. 2 - De belasting wordt vastgesteld op 7,5 % van het volgens artikel 466 van het wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het
Rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van
het inkomen dat de belastingsplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar
voorafgaande jaar, dus in 2011.
Art. 3 - Deze vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen
van het bestuur der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de
artikelen 466 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
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Art. 4 – Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.

4.

Algemene gemeentelijke heffing

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van
24 november 2010 betreffende de algemene gemeentelijke heffing voor het dienstjaar 2011;
Overwegende dat om de begroting in evenwicht te houden
het noodzakelijk is een belasting “algemene gemeentelijke heffing” te behouden;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet
inzake het bestuurlijk toezicht;
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 2 neen stemmen
(Etienne De Vos en Karel Vander Mijnsbrugge) en 8 onthoudingen (Luc Van Herreweghe,
Lydia Van Den Abbeele, Adolf Lammens, Luc Van Leuven, Lien Van Driessche, Julienne
Gezels, Dirk Eekhaut en Dietlinde Bombeke)
Besluit.
Art. 1 – Met ingang van 1 januari 2012 en voor een termijn van 1 jaar wordt ten behoeve van
de gemeente een algemene gemeentelijke heffing gevestigd.
Art. 2 – Deze heffing bedraagt 75 euro per jaar en per gezin.
Art. 3 – De heffing wordt teruggebracht naar 55 euro per jaar en per gezin voor :
a) de rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake
gezondheidszorgen bij de Kruispuntenbank. Hiertoe dient de gemeente jaarlijks een aanvraag
in bij de Kruispuntenbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) die de gegevens ter beschikking
stelt om die te integreren in het bestand met de belastingsplichtige inwoners (code L608nieuw systeem).
b) de gezinsverantwoordelijken die op 1 januari van het aanslagjaar, de toekenning van een
leefloon genieten op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie.
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Art. 4 § 1. Belastingsplichtigen die niet met verlaagd tarief op het belastingskohier werden
opgenomen en niettemin menen ervoor in aanmerking te komen, dienen hun aanspraak op het
verlaagd tarief te doen uiterlijk binnen de 2 maanden na het overhandigen van het
aanslagbiljet.
§ 2. De behoorlijk ingevulde, gedag- en genaamtekende aanvragen dienen ingediend te
worden bij het gemeentebestuur, Oud Dorp 2 9260 Wichelen en vergezeld te zijn van een
attest van het ziekenfonds waaruit blijkt dat de belastingsplichtige op 1 januari van het
aanslagjaar genieter was van het verlaagd tarief.
Art. 5 - De genieters van het verlaagd tarief bedoeld in art. 3 die tijdig hun aanspraak op
vermindering op de voorgeschreven wijze lieten kennen, worden eveneens in het kohier
opgenomen. De volgens art. 4 reglementair vastgestelde vermindering brengt de integrale
aanzuivering teweeg van de betrokken aanslagen in het oorspronkelijk kohier.
Art. 6 - De heffing is verschuldigd door de referentiepersoon van elk gezin ingeschreven in
het bevolkingsregister en werkelijk in de gemeente verblijvend op 1 januari van het
heffingsjaar. De inschrijving in het bevolkingsregister is beslissend, tenzij andersluidend
bewijs, ook de gezinnen die de gemeente als tweede of tijdelijk verblijf bewonen zijn
belastbaar.
Art. 7 - Onder gezin wordt verstaan, ofwel een persoon die gewoonlijk alleen leeft, ofwel een
vereniging van twee of meer personen die - al dan niet door familiebanden gebonden gewoonlijk dezelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samenleven.
Art. 8 - De heffing wordt niet geheven op de onroerende goederen bestemd voor de dienst van
openbaar nut, of deze dienst al dan niet kosteloos wordt verstrekt, zelfs wanneer de goederen
geen domeineigendom zijn of rechtstreeks of onrechtstreeks door de staat of zijn aangestelde
in huur worden genomen. Deze ontlasting slaat niet op deze delen van deze onroerende
goederen die door de aangestelden van de staat als private personen en voor hun persoonlijk
gebruik worden betrokken.
Art. 9 - De heffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 10 - Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs bezorgd aan de financieel beheerder die
onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt
zonder kosten voor de belastingsplichtige.
De heffing is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 11 - De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze heffing bij het college
van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend en
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. Deze
indiening moet op straffe van verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de
derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
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Art. 12 - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle) 4 (bewijsmiddelen van de administratie), (6
hervestiging van vernietigde aanslagen) 7 tot 9 (invordering van de belasting waaronder de
nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit
van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij
met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 13 - Deze beslissing zal aan de heer Gouverneur opgestuurd worden.

5.

Retributiereglement voor diensten van technische aard - Aanpassing

Raadslid Julienne Gezels is van mening dat het herplaatsen van tegels langer werk vraagt.
Schepen Daniël Praet riposteert dat de tegels kunnen worden herbruikt.
Raadslid Luc Van Herreweghe vraagt of enkel grijze tegels worden gelegd.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 9 november 2009
houdende vaststelling van een retributiereglement voor diensten van technische aard;
Gelet op de brief d.d. 22 december 2009 van het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Oost-Vlaanderen, met de vraag om art. 6 van
genoemd besluit aan te vullen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 januari 2010
houdende een aanvulling op het retributiereglement voor diensten van technische aard;
Gelet op de brief d.d. 2 maart 2010 van het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Binnenlands Bestuur Oost-Vlaanderen waarin wordt
gemeld dat, op basis van de beschikbare gegevens, kennis is genomen van laatstgenoemd
gemeenteraadsbesluit;
Overwegende dat het aanbeveling verdient genoemd
besluit te verfijnen in die zin dat een onderscheid wordt gemaakt tussen het herstellen en
herleggen van grijze betontegels enerzijds en het leggen van nieuwe grijze betontegels
anderzijds; dat het eveneens best is een onderscheid te maken tussen het herplaatsen van
tweedehands trottoirbanden en nieuwe trottoirbanden wat de retributie betreft;
Gelet op het gemeentedecreet en meer bepaald art. 42;
Met algemene stemmen.
Besluit
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Art. 1 – Artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit d.d. 9 november 2009 houdende de
vaststelling van het retributiereglement voor diensten van technische aard wordt als volgt
vervangen en aangevuld :
-

In de rubriek ‘Bestratingen’ :

Nieuwe grijze betontegels 30 x 30 x 5
Herstellen en herleggen grijze betontegels 30 x 30 x 5
in plaats van – grijze betontegels 30 x 30 x 5 22 euro
-

€ 25/m²
€ 20/m²

In de rubriek ‘Lijnvormige elementen’ :

Nieuwe trottoirbanden type IE + fundering (lm)
Herplaatsing tweedehandse trottoirbanden type IE + fundering (lm)
in plaats van - trottoirbanden type IE / fundering (lm) 30 euro

€ 30
€ 20

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

6.

Elektriciteitscabine Imewo Lange Haagstraat Serskamp - Goedkeuring
overeenkomst recht van gebruik

Schepen Albert Van Malderen verduidelijkt dat Imewo oude cabines vernieuwt.
De raad,
Overwegende dat er zich in de Lange Haagstraat te
Serskamp, ter hoogte van het kruispunt met Boeygem, een verouderde elektriciteitscabine van
de distributienetbeheerder Imewo bevindt;
Overwegende dat Imewo reeds een paar jaar bezig is met
de uitvoering van een programma dat voorziet in de geleidelijke vervanging van verouderde
cabines door prefab betonnen cabines;
Gelet op de brief d.d. 21 oktober 2011 van Imewo,
Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas met een voorstel voor het plaatsen van een nieuwe
elektriciteitscabine in het plantsoen op de hoek van de Lange Haagstraat en Boeygem te
Serskamp, vlakbij de oude cabine;
Gelet op de bijgevoegde ontwerpovereenkomst inzake het
verlenen van een recht van gebruik door de gemeente aan Imewo;
Gelet op het bijgevoegde opmetingsplan van de nieuwe
cabine op het perceel, kadastraal bekend als Wichelen, 2de afdeling, sectie E, nr. 335/02 zoals
op het plan ingetekend en met een oppervlakte van 9,31 m²;
Overwegende dat het gaat om een prefab
cabinegebouwtje, uitgevoerd in crepistructuur met als kleur mosgroen;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
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Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring te hechten aan de bijgevoegde ontwerpovereenkomst inzake het
verlenen van een gratis recht van gebruik aan Imewo, Brusselsesteenweg 199 9090 Melle
voor het perceel gelegen te Wichelen, 2de afdeling, sectie E, nr. 335/02, deel van het openbaar
domein, zoals groen gearceerd ingetekend op bijgevoegd opmetingsplan en met een
oppervlakte van 9,31 m².
Art. 2 – Machtiging te verlenen aan de burgemeester, bijgestaan door de gemeentesecretaris
om genoemde ontwerpovereenkomst namens het gemeentebestuur te ondertekenen.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing samen met twee ondertekende exemplaren van de
overeenkomst door te sturen aan Imewo, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas.

7.

Organisatie JeugdCultuurStraat - Overheveling van middelen naar de Jeugdraad

Schepen Yvan De Coninck wijst erop dat er 350 kinderen en 70 begeleiders hebben
deelgenomen aan de JeugdCultuurStraat en dat bij heel mooi weer. In het bierbakken stapelen
is bijna een wereldrecord gesneuveld.
Raadslid Luc Van Leuven beaamt dat het een mooie activiteit is geweest, maar vraagt of het
technisch mogelijk is het Dorp van Schellebelle aan beide kanten af te sluiten. Schepen
Kristof De Smet geeft aan dat er een to do-lijst is opgemaakt voor een volgende soortgelijke
organisatie.
De raad,
Overwegende dat de Jeugdraad op zaterdag 19 november
2011 op het Dorp van Schellebelle een JeugdCultuurStraat heeft georganiseerd;
Overwegende dat die JeugdCultuurStraat garant stond
voor een namiddag boordevol leuke activiteiten voor alle jongeren van onze gemeente tussen
5 en 16 jaar;
Gelet op artikelnummer 761/332-03 van het budget 2011
waar voor jeugd en jeugdcultuur een bedrag van € 4 020 is ingeschreven;
Overwegende dat de georganiseerde JeugdCultuurStraat
kaderde in de rubriek ‘jeugd en jeugdcultuur’ en dat de Jeugdraad in samenwerking met de
vrijetijdsconsulent zowel de organisatie als de kosten op zich heeft genomen;
Overwegende dat het derhalve billijk is om het in het
budget voorziene bedrag over te hevelen naar de Gemeentelijke Jeugdraad;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
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Besluit
Enig art. – Het onder artikelnummer 761/332-03 (jeugd en jeugdcultuur) van het budget 2011
voorziene bedrag van € 4 020 wordt overgeheveld naar de Gemeentelijke Jeugdraad voor de
betaling van de kosten in het kader van de organisatie van de JeugdCultuurStraat op
19 november 2011.

8.

Mobiliteitsstudie omgeving Anker - Aansluiting nieuwe verkaveling Binnengebied
Anker met Biesakker

De burgemeester leidt dit agendapunt in. Hij wijst erop dat de leden van de mobiliteitsraad en
van de gemeenteraad ook al uitgenodigd geweest zijn op een afzonderlijke
toelichtingsvergadering. Hij overloopt de inhoud van de studie, waarbij ’s morgens en ’s
avonds tijdens de spitsuren verkeerstellingen zijn gehouden. Daaruit is gebleken dat de
verkeersstroom niet problematisch is. Er wordt geopteerd om op het kruispunt BiesakkerBremenhulstraat-nieuwe verkavelingsweg naar een rotonde te gaan met een diameter van 21
meter en een wegbreedte van 7 meter, zodat ook bussen en zwaar vervoer er zonder
problemen kunnen passeren. Wat de inrichting van de weg in de verkaveling betreft, was een
zone 30 voorzien, hoewel de wegenis als woonerf is ingericht. Dat houdt in dat er maximaal
20 km per uur mag worden gereden en dat er niet mag worden geparkeerd op de rijweg, die
maar 5 meter breed is.
De bocht op de Anker is onoverzichtelijk, maar er wordt voorgesteld om te wachten wat het
onderdoorzicht onder het nieuwe woon- en zorgcentrum zal mogelijk maken om eventueel
infrastructurele maatregelen te treffen. De huidige situatie werkt afremmend, er mag niet te
snel worden gereden.
Raadslid Adolf Lammens vindt de idee van de rotonde goed, maar vraagt zich af of ze helt,
waardoor er mogelijks een vuilniswagen door kan kantelen. De burgemeester stelt dat er
kasseien zullen worden gelegd, zodat je hoort dat je erover rijdt. De hoogte is te vergelijken
met die van een gewoon voetpad. Genoemd raadslid gaat ook akkoord met het voorstel om de
verkaveling als woonerf in te richten, maar vraagt zich af of in het BPA niet staat dat een zone
30 nodig is. De burgemeester is van oordeel dat 20 km per uur veiliger is. Raadslid Lammens
vraagt ook of op het Ankerplein niet te veel parkeerplaatsen nodig zijn. De burgemeester
antwoordt dat het Ankerplein waarschijnlijk vier keer groter zal worden dan nu als het BPA
volledig is uitgevoerd. Raadslid Julienne Gezels vraagt ook aan de kant van Bremenhulstraat
en Biesakker voor voldoende parkeerplaatsen te zorgen. De burgemeester heeft vastgesteld
dat elke avond één wagen op de wegenis in de Beukenlaan geparkeerd staat. Hij vraagt de
realiteit van de fictie te onderscheiden. Het is onmogelijk om voor elke woning drie
parkeerplaatsen op het openbaar domein te voorzien. De parkeerplaatsen aan het begin van de
nieuwe wijk kunnen maar ingereden worden als je de hele wijk hebt doorkruist, wat
meebrengt dat je de wijk niet meer hoeft door te rijden als je vertrekt. Er moet ook nog wat
groen zijn in de wijk. Hij vindt het ook nog steeds jammer dat de parkeerplaatsen ter hoogte
van het jeugd- en cultuurcentrum uit de stedenbouwkundige vergunning zijn weggelaten.
Raadslid Luc Van Herreweghe wil weten of er een stuk woon- en zorgcentrum in het BPA
Anker zit. De burgemeester antwoordt dat die privépersonen-initiatiefnemers onroerend goed
op de Anker hebben aangekocht. Genoemd raadslid herinnert zich dat links en rechts van het
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Ankerplein sociale woningen waren voorzien. De burgemeester stelt dat zoiets niet kan
worden opgelegd en ook niet wenselijk is. Koop- en huurappartementen worden het best
gemengd. Op de Anker waar zaal Astrid en café ’t Anker stonden, komen ook sociale
woningen. Er is een spreiding van sociale woningen nodig over de drie deelgemeenten, daar is
trouwens in die drie kernen ook vraag naar.
De raad,
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 11 februari 2011 inzake het starten van een gunningsprocedure voor een
mobiliteitsstudie in de omgeving van de Anker;
Gelet op het collegebesluit d.d. 8 juli 2011 inzake de
goedkeuring van de gunning voor de opmaak van een mobiliteitsstudie omgeving Anker aan
Vectris, Vital Decosterstraat 67a/0201 3000 Leuven;
Gelet op de resultaten van de voorliggende
mobiliteitsstudie waaruit blijkt dat de toename van het verkeer als gevolg van de inplanting
van de nieuwe verkaveling, de nieuwe sociale woningen, het jeugd- en cultuurcentrum en het
geplande woon- en zorgcentrum al bij al binnen de perken blijft en de capaciteit van de wegen
erdoor niet wordt overschreden ;
Overwegende evenwel dat de aansluiting van de weg uit
de nieuwe verkaveling met de Biesakker op de plaats waar ook de Bremenhulstraat van de
Biesakker aftakt om gepaste infrastructurele maatregelen vraagt;
Overwegende dat uit de studie blijkt dat de aanleg van een
rotonde ter hoogte van dat punt de verkeersveiligste oplossing is;
Overwegende dat een rotonde met een doorsnede van 21
meter ervoor garant staat dat een gelede bus zonder problemen de nieuwe verkaveling in en
uit kan rijden;
Overwegende dat in de nieuwe verkaveling
parkeerplaatsen naast de rijweg voorzien zijn en dat moet vermeden worden dat op de rijweg
wordt geparkeerd;
Overwegende dat daarom de nieuwe verkaveling het best
als woonerf wordt ingericht, met als gevolg dat er een maximumsnelheid van 20 km per uur
geldt;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Kennis te nemen van de resultaten van de mobiliteitsstudie voor de omgeving van de
Anker, opgemaakt door Studiebureau Vectris, Vital Decosterstraat 67a/0201 3000 Leuven.
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Art. 2 – De nieuwe verkaveling Binnengebied Anker in te richten als woonerf waardoor er
een maximumsnelheid van 20 km per uur geldt en enkel mag worden geparkeerd binnen de
daartoe afgebakende parkeervakken.
Art. 3 – Op het kruispunt van de nieuwe verkaveling met de Biesakker en de Bremenhulstraat
een rotonde aan te leggen met een doorsnede van 21 meter, breedte rijbaan 7 meter,
buitenstraal 10,5 meter en binnenstraal 3,5 meter, het maximaal mogelijke binnen de voor
wegenis afgebakende zone van het BPA Binnengebied Anker.
Art. 4 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de verkavelaar en de lokale politie.

9.

Algemene Vergadering intercommunale Westlede d.d. 14 december 2011 Goedkeuring agendapunten

Raadslid Julienne Gezels vraagt hoe het verschil van € 94 000 in de variabele kosten (gebruik
elektriciteit, gas en water) te verklaren is. Voorzitter Ann Van Wesemael belooft navraag
daarover te doen.
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
Intercommunale Westlede;
Gelet op de brief d.d. 14 oktober 2011 van de
Intercommunale Westlede met de agenda van de algemene vergadering van 14 december
2011 die er als volgt uitziet:
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 08/06/2011
2. Begroting 2012
3. Activiteiten en strategie
Gelet op art. 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende
de Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op de brief d.d. 8 maart 2002 van de Afdeling
Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap;
Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de
agenda van de algemene vergadering een debat te voeren, op grond daarvan zijn standpunt
bepaalt en de wijze waarop zijn vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de
algemene vergadering van de intercommunale;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
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Besluit.
Art. 1 – De gemeenteraad betuigt zijn akkoord met alle voorstellen en punten die door de raad
van bestuur op de agenda werden geplaatst van de algemene vergadering van de
Intercommunale Westlede d.d. 14 december 2011.
Art. 2 – De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemachtigd om alle voorstellen met
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te
ondertekenen en om in het algemeen het nodige te doen.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan de Intercommunale, Smalle
Heerweg 60 9080 Lochristi en aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

10. Buitengewone Algemene Vergadering Imewo d.d. 19 december 2011 - Goedkeuring
agenda
Raadslid Julienne Gezels vraagt of de aardgasaansluitingen op onze gemeente volgens schema
verlopen. De burgemeester bevestigt dat. Genoemd raadslid wil ook weten of Wichelen in
aanmerking komt om slimme meters te plaatsen. De burgemeester zal dat navragen.
De raad,
Overwegende dat de gemeente voor het
distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging
IMEWO, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen;
Overwegende dat de gemeente, per aangetekend schrijven
van 19 oktober 2011, wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van IMEWO op 19 december 2011 die plaats heeft in “De Lozen Boer”,
Lozen Boer 5 te 9080 Lochristi met volgende agenda:
1.

2.
3.
4.

Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2012 alsook van de door de Raad van Bestuur
opgestelde begroting 2012.
Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis – Bekrachtiging.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de

gemeente doorgestuurd werd;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient
te hechten aan de agenda van de algemene vergadering;
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Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en
schepenen;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo, te houden op 19 december 2011:
1.

2.
3.
4.

Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2012 alsook van de door de Raad van Bestuur
opgestelde begroting 2012.
Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis – Bekrachtiging.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo op
19 december 2011, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen;
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging IMEWO, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg
199 te 9090 Melle.

11. Buitengewone Algemene Vergadering Finiwo d.d. 12 december 2011 - Goedkeuring
agenda
Raadslid Julienne Gezels vraagt of het de taak van de Vlaamse steden en gemeenten is om
buitenlandse gasleidingen te financieren. De burgemeester vindt het logisch dat ervoor
gezorgd wordt dat het gas hier bij ons geraakt. Niet alleen Vlaamse steden en gemeenten
participeren daarin, hij vindt dat trouwens niet zo’n slechte zaak.
De raad,
Overwegende dat de gemeente deelneemt aan het
intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Financieringsintercommunale voor investeringen
in West- en Oost-Vlaanderen’, afgekort tot FINIWO;
Overwegende dat de gemeente wordt opgeroepen deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van FINIWO die bijeengeroepen wordt op
12 december 2011 per aangetekend schrijven van 17 oktober 2011;
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Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van
zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering bepaalt;
Overwegende dat de raad van bestuur op 14 oktober 2011
de begroting voor het boekjaar 2012 en de meerjarenbegroting heeft opgesteld;
Overwegende dat in de begroting opbrengsten zijn
opgenomen rekening houdend met de beschikbare gegevens van de ondernemingen waarin
FINIWO aandelen bezit en dat voor de uitgaven prognoses zijn gemaakt rekening houdend
met de activiteiten die FINIWO gedurende de komende jaren voorziet te ontwikkelen;
Overwegende dat de raad van bestuur op 14 oktober 2011
de activiteiten heeft vastgelegd die FINIWO in 2012 wenst te ontwikkelen;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering
van 13 december 2010 zijn goedkeuring verleende aan het nemen van nieuwe strategische
participaties in de productie van elektriciteit opgewekt met hernieuwbare bronnen en de
algemene vergadering van 27 juni 2011 de krachtlijnen heeft vastgelegd voor een
investeringsbeleid in hernieuwbare energie;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur voor het
nemen van een financiële participatie in de vennootschap STORM FUND en het intekenen op
een kapitaalverhoging voor de deelname in het kapitaal voor de realisatie van het windproject
dat STORM in Wachtebeke realiseert;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur voor het
nemen van een financiële participatie in de projectvennootschappen van Electrawinds voor de
realisatie van windprojecten in de gemeenten Berlare en Maldegem;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur voor het
nemen van een financiële participatie in de projectvennootschap EGPF voor de realisatie van
windprojecten in de gemeenten Laarne, Lochristi en Zele en in de gemeente Maldegem en het
voorstel om in te tekenen op de kapitaalverhoging van deze projectvennootschap voor de
financiering van het kapitaal van de projectvennootschap en het voorstel om in te tekenen op
de kapitaalverhoging die EGPF uitschrijft voor de financiering van het kapitaal van de
projectvennootschappen;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur voor het
nemen van een financiële participatie in de projectvennootschap TERRA NOVA SOLAR
voor de realisatie van een zonnepark in de gemeenten Evergem en Zelzate;
Overwegende dat deze voorstellen voldoen aan de
krachtlijnen die de algemene vergadering van 27 juni 2011 heeft goedgekeurd en de realisatie
van deze investeringen een positief financieel effect heeft voor FINIWO en dat de voorstellen
uitvoering geven aan de strategische keuze die FINIWO maakt;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de
buitengewone algemene vergadering
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Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 - Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring
te hechten aan de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene
vergadering van FINIWO van 12 december 2011, zijnde ,
1.
2.
3.
4.
5.

Strategie 2012
Begroting 2012
Investeringen in hernieuwbare energie
Publigas
Statutaire benoemingen

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van FINIWO van 12 december 2011 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 3 - Keurt het nemen van een financiële participatie in de onderneming STORM FUND en
de intekening op de kapitaalverhoging voor de financiering van het kapitaal voor het
windproject dat de onderneming in Wachtebeke realiseert, goed.
Art. 4 - Keurt het nemen van een financiële participatie in de projectvennootschappen van
Electrawinds voor de realisatie van windprojecten in Berlare en in Maldegem goed.
Art. 5 - Keurt het nemen van een financiële participatie in de projectvennootschap van
Electrabel Green Projects Flanders voor de realisatie van windprojecten in Laarne-LochristiZele en in Maldegem en de intekening op de kapitaalverhoging voor de financiering van het
kapitaal van deze projectvennootschap voor beide windprojecten en de intekening op de
kapitaalverhoging die Electrabel Green Projects Flanders organiseert voor de financiering van
het kapitaal van de projectvennootschappen voor de realisatie van windprojecten goed.
Art. 6 - Keurt het nemen van een financiële participatie in de projectvennootschap TERRA
NOVA SOLAR voor de realisatie van een zonnepark in Evergem en Zelzate goed.
Art. 7 - Keurt het nemen van een financiële participatie in de projectvennootschap Air Energy
Melle goed.
Art. 8 - Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het
secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FINIWO, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel t.a.v. de heer Johan Locquet.
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12. Imewo - Kapitaalverhoging vertegenwoordigd door Aandelen E
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Eén vierde van de maximaal mogelijke
middelen worden ingezet voor de kapitaalverhoging. Raadslid Etienne De Vos stelt dat
voorzichtigheidsoverwegingen hier niet echt op hun plaats zijn omdat energie geld blijft
opleveren. Je moet als overheid toch ergens je inkomsten halen, nu ben je € 150 000 als
gemeente kwijt door de participatie in de Gemeentelijke Holding/Dexia. De schepen stelt vast
dat de gemeentebelastingen ongewijzigd blijven.
De raad,
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit
distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Imewo
d.d. 30 september 2011 waarbij aan de gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen een
uitgewerkt voorstel tot kapitaalverhoging aangeboden wordt vertegenwoordigd door aandelen
Ee (in de activiteit elektriciteit);
Overwegende dat het voorstel per brief d.d. 7 oktober 2011
aan de gemeente doorgestuurd is, o.a. met melding van de concrete maximale bedragen waarop
kan worden ingeschreven;
Overwegende dat de principes van een kapitaalverhoging
onder de vorm van aandelen E opgenomen zijn in artikel 8 van de Imewo-statuten;
Overwegende dat door de uitgifte van bijkomende
aandelen E de neutraliteit gerespecteerd wordt ten opzichte van het rendement dat toekomt
aan de huidige kapitaalaandelen A; zodat het rendement op het eigen vermogen van de
bestaande deelnemers niet zal dalen;
Overwegende dat de aandelen E de huidige stemrechten
niet beïnvloeden;
Gelet op de door de raad van bestuur van Imewo d.d.
4 september 2009 besliste emissievoorwaarden met betrekking tot de uitgifte (inclusief
waarde en aantallen) en het ter plaatsing aanbieden van maatschappelijke aandelen E : nl. dat
de uitgifte van aandelen E gerealiseerd wordt pro rata het aantal aandelen A dat iedere
deelnemer bezit binnen de totaliteit van de A-aandelen van de openbare sector van Imewo op
het ogenblik van de beslissing tot de kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen E en dat de
waarde waartegen de aandelen E zouden worden uitgegeven bepaald zal worden aan de hand
van de waarde van het effectief volgestorte kapitaal gedeeld door het aantal aandelen A, beide
op het ogenblik van de beslissing van de uitgifte van bijkomende aandelen E, zijnde 7 oktober
2011, en dat tenslotte, indien beslist zou worden tot omzetting van aandelen E naar aandelen
A, deze omzetting gerealiseerd zal worden tegen de reële waarde van de aandelen op het
ogenblik van de omzetting;
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Overwegende dat voor deze kapitaalverhoging slechts een
ronde voorzien is;
Overwegende dat de bijkomende aandelen E binnen het
huidig gereguleerde tarifaire kader zullen worden vergoed alsof het gaat om vreemd
vermogen, in de mate dat het eigen vermogen van Imewo boven de grens van 33 % ten
opzichte van de Geïnvesteerde Kapitalen (GIK) uitkomt;
Overwegende dat concreet aan de aandelen E een
vergoeding van ‘OLO10j + 70 basispunten’ wordt toegekend en dat met de huidige gegevens
de totale vergoeding neerkomt op 4,6255% (deze vergoeding is via de OLO-parameter
gekoppeld aan de evolutie van het algemene rentepeil)
Overwegende dat de gemeente de vrijheid heeft al dan niet
in te gaan op het aanbod tot inschrijving op deze kapitaalverhoging;
Overwegende dat Finiwo de mogelijkheid biedt om deze
kapitaalverhoging te financieren met de ter beschikking gestelde middelen van het tussentijds
dividend;
Overwegende dat de eventuele inschrijving in het
bijkomend kapitaal uiterlijk dient beslist te worden op 12 december van dit jaar en dat het
ingeschreven bedrag vóór 31 december 2011 gestort dient te worden via Finiwo op het
rekeningnummer IBE94-0910-1699-3015 van Imewo;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en
schepenen;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van kapitaalverhoging
vertegenwoordigd door aandelen Ee (activiteit elektriciteit) van de opdrachthoudende
vereniging Imewo, geformuleerd per brief aan de gemeente Wichelen d.d. 7 oktober 2011, en
in te schrijven, nl. € 28 448,82 via Finiwo.
Art. 2 – Voormeld bedrag door Finiwo te laten storten vóór 31 december 2011 op het
rekeningnummer IBE94-0910-1699-3015 van Imewo.
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Imewo, ter attentie van het secretariaat, p.a.
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Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle en aan de financieringsvereniging Finiwo, p.a.
Ravensteingalerij 4/bus 2 te 1000 Brussel.

13. Finiwo - Goedkeuring financiering kapitaalverhoging Imewo 2011
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de gemeente Wichelen aangesloten is bij
de Financieringsvereniging voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort tot
FINIWO;
Gelet op de aangetekende brief van FINIWO van 10
oktober 2011 inzake de kapitaalverhoging Imewo aandelen E;
Overwegende dat FINIWO als doel heeft de gemeenten te
ondersteunen in de financiering van hun aandeelhouderschap in hun distributienetbeheerder
IMEWO;
Overwegende dat het decreet op de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat uiterlijk op 31 december 2018 of bij de verlenging van de
bestaansduur alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden uitsluitend uit openbare
besturen dienen te bestaan;
Overwegende dat, om te voldoen aan die bepalingen,
Electrabel uiterlijk op 31 december 2018 uit het aandeelhoudershap van IMEWO dient te
verdwijnen;
Gelet op het reserveringsbeleid dat FINIWO voert met het
oog op deze belangrijke investering;
Overwegende dat FINIWO met zijn brief van 23 mei 2011
heeft meegedeeld dat op basis van de inkomsten 2011 een prognose is gemaakt van de
dividenden 2011, die de aankondiging naar aanleiding van de begrotingsopmaak met
gemeente Wichelen overschrijdt;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 24 juni 2011 om deze
extra dividenden aan te wenden voor de financiering van aandelen E van IMEWO;
Gelet op de uitnodiging van IMEWO om in te tekenen op
de kapitaalverhoging met haar aangetekende brief van 10 oktober 2011;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.

510

Besluit.
Art. 1 – In te tekenen op 918 aandelen E van IMEWO voor een nominale waarde van € 30,99
voor een totaal bedrag van € 28 448,82 en verzoekt FINIWO het bedrag van de volstorting,
€ 28 448,82 voor 31 december 2011 over te schrijven op de rekening van IMEWO en de
aandelen met inbegrip van de aan de aandelen verbonden dividenden, te beheren met het oog
op de afkoop van de aandelen van de privépartner in IMEWO.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing voor kennisgeving door te sturen aan het secretariaat
van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FINIWO, p.a. Intermixt, Ravensteingalerij
4 bus 2, 1000 Brussel, t.a.v. de heer Johan Locquet.

14. Intercommunale Finiwo - Intekening financiering beleid hernieuwbare energie
Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in. Raadslid Luc Van Leuven vraagt of de
maximaal mogelijke participatie wordt gerealiseerd. Deze investering zal 20 jaar goed
renderen. Er is uitzicht op een bijna zeker mooi dividend.
De burgemeester stelt dat de Vlaamse overheid overheidssteun zal blijven betalen, want er
zijn contracten getekend, maar desondanks kan er ook een belasting worden geheven.
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het
intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Financieringsintercommunale voor investeringen
in West- en Oost-Vlaanderen’, afgekort tot FINIWO;
Overwegende dat de gemeente wordt opgeroepen in te
tekenen op de financiering van het investeringsbeleid voor de hernieuwbare energie per
aangetekend schrijven van 18 oktober 2011;
Overwegende dat de Algemene Vergadering van FINIWO
van 13 december 2010 heeft beslist te investeren in projectvennootschappen voor
hernieuwbare energie;
Overwegende dat de Algemene Vergadering van FINIWO
van 27 juni 2011 de krachtlijnen voor het investeringsbeleid in hernieuwbare energie heeft
vastgelegd;
Overwegende dat de Raad van Bestuur van FINIWO in
zijn vergadering van 14 oktober 2011 de investeringsdossiers heeft goedgekeurd;
Overwegende dat de Raad van Bestuur voorstelt;
-

Om een financiële participatie te nemen in de onderneming STORM FUND voor de
realisatie van windprojecten en voor de financiering van het windproject in
Wachtebeke in te tekenen op een kapitaalverhoging van de onderneming;
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-

Om een financiële participatie te nemen in de projectfinanciering van EGPF voor de
realisatie van windprojecten in Maldegem, Nevele-Aalter en Laarne-Lochristi-Zele;
Om in te tekenen op de kapitaalverhoging die EGPF uitschrijft voor de financiering
van diverse windprojecten, waaronder de windprojecten in het werkgebied van
FINIWO;
Om een financiële participatie te nemen in de projectvennootschappen van
Electrowinds voor de financiering van windprojecten in Berlare en Maldegem;
Om een financiële participatie te nemen in het windproject AIR ENERGY MELLE;
Om een financiële participatie re nemen in de projectvennootschap TERRA NOVA
SOLAR voor de realisatie van een zonnepark in Evergem en Zelzate.

Overwegende dat de investeringsvoorstellen in
overeenstemming zijn met de algemene krachtlijnen zoals goedgekeurd door de algemene
vergadering van 27 juni 2011;
Overwegende dat de investeringen in hernieuwbare
energie worden beheerd in een rekeningsector die de verhouding van de intekening van de
gemeenten weergeeft;
Overwegende dat de participatie in EGPF word beheerd in
de rekeningsector F3;
Overwegende dat de financiële participatie in projecten
voor hernieuwbare energie voor de gemeente een financieel gunstige operatie is;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn
gevoegd;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Verzoekt FINIWO een financiële participatie te nemen in de onderneming STORM
FUND en in te tekenen op de kapitaalverhoging van deze onderneming voor de financiering
van het windproject dat de onderneming realiseert in de gemeente Wachtebeke en deze
investering proportioneel te financieren en te beheren voor rekening van de gemeente.
Art. 2 – Verzoekt FINIWO een financiële participatie te nemen in de projectfinanciering van
EGPF en in te tekenen op de kapitaalverhoging van deze onderneming voor de financiering
van het windprojecten die de onderneming realiseert in, de gemeente Maldegem, de
gemeenten Nevele en Aalter en in de gemeenten Laarne-Lochristi-Zele en deze investering
proportioneel te financieren en te beheren voor rekening van de gemeente en deze participatie
te beheren in een specifieke rekeningsector.
Art. 3 – Verzoekt FINIWO een financiële participatie te nemen in de projectvennootschappen
van Air Energy voor de financiering van het windproject dat de onderneming realiseert in, de
gemeente Melle en deze investering proportioneel te financieren en te beheren voor rekening
van de gemeente en deze participatie te beheren in een specifieke rekeningsector.
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Art. 4 – Verzoekt FINIWO een financiële participatie te nemen in de projectvennootschappen
van Electrawinds voor de financiering van het windprojecten dat de onderneming realiseert in,
enerzijds de gemeente Maldegem en anderzijds in de gemeente Berlare en deze investering
proportioneel te financieren en te beheren voor rekening van de gemeente en deze participatie
te beheren in een specifieke rekeningsector.
Art. 5 – Verzoekt FINIWO in te tekenen op de kapitaalverhoging die EGPF uitschrijft voor de
financiering van windprojecten die de onderneming realiseert en deze investering
proportioneel te financieren en te beheren voor rekening van de gemeente in de verhouding
van de rekeningsector F3.
Art. 6 – Verzoekt FINIWO een financiële participatie te nemen in de projectvennootschappen
TERRA NOVA SOLAR voor de financiering van het zonnepark dat de onderneming
realiseert in de gemeenten Evergem en Zelzate en deze investering proportioneel te
financieren en te beheren voor rekening van de gemeente en deze participatie te beheren in
een specifieke rekeningsector.
Art. 7 – Het college van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het
secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FINIWO, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel, t.a.v. de heer Johan Locquet.

15. Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 13 december 2011 van de intercommunale
DDS - Goedkeuring agenda
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de
Intercommunale DDS c.v.;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de
intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief dienaangaande;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 28 oktober 2011 van
DDS waarbij de gemeente wordt uitgenodigd tot de Bijzondere Algemene Vergadering op
dinsdag 13 december 2011;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als
volgt uitziet:
1. Verwelkoming
2. Aanduiding van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 der statuten)
3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 14 juni 2011
4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2012 en de daaraan
verbonden begroting
5. Benoemingen
6. Vragen en voorstellen, uitgaande van de vergadering.
7. Diversen
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Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en
schepenen;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering
van 13 december 2011 van de Intercommunale DDS c.v.
Art. 2 – De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de vergadering van de
Intercommunale DDS c.v. van 13 december 2011 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de Intercommunale DDS c.v. en
de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden.

16. Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 13 december 2011 van de Intercommunale
Verko - Goedkeuring agenda
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de
Intercommunale Verko;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de
intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief dienaangaande;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 28 oktober 2011 in
verband met de Bijzondere Algemene Vergadering van Verko op dinsdag 13 december 2011;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als
volgt uitziet:
1. Verwelkoming.
2. Aanstellen van een schrijver en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten).
3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 21 juni 2011
4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2012 en de daaraan
verbonden begroting
5. Benoemingen
6. Vragen en voorstellen uitgaande van de vergadering
7. Diversen.
Gelet op het gemeentedecreet.
Met algemene stemmen.
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Besluit.
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering
van 13 december 2011 van de Intercommunale Verko.
Art. 2 – De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering van de Intercommunale Verko van 13 december 2011 op te dragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de
te behandelen agendapunten.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de Intercommunale Verko en de
Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden.

17. Algemene vergadering d.d. 14 december 2011 van de Intercommunale Westlede Aanduiding vertegenwoordiger
De raad,
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking en meer bepaald op artikel 44;
Overwegende dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor elke algemene vergadering
herhaald dient te worden;
Gelet op de brief d.d. 14 oktober 2011 van de
Intercommunale Westlede betreffende de algemene vergadering van 14 december 2011;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en
schepenen;
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de
voorzitter bij het tellen van de stemmen;
De uitslag van de stemming is :
Ann Van Wesemael : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Ann Van Wesemael, gemeenteraadsvoorzitter, Brugstraat 31 9260 Wichelen wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van de
Intercommunale Westlede op 14 december 2011.
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Art. 2 – Afschrift van deze beslissing zal aan de Intercommunale en aan de toezichthoudende
overheid gestuurd worden.

18. Buitengewone Algemene Vergadering Imewo d.d. 19 december 2011 - Aanduiding
volmachtdrager en plaatsvervanger
De raad,
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44;
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit
distributienetbeheerder elektriciteit en gas deelneemt aan de Opdrachthoudende vereniging
“Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen,
afgekort tot IMEWO;
Gelet op het aangetekend schrijven van 19 oktober 2011
van IMEWO, waarin een Buitengewone Algemene Vergadering wordt aangekondigd die
plaatsvindt op 19 december 2011 om 17.00 uur in “De Lozen Boer”, Lozen Boer 3-5
Lochristi;
Overwegende dat het college burgemeester Kenneth
Taylor als volmachtdrager voordraagt en schepen Kristof De Smet als plaatsvervanger;
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de
voorzitter bij het tellen van de stemmen;

Voor de volmachtdrager :

Voor de plaatsvervanger :

De uitslag is :
Kenneth Taylor : ja : 13 stemmen
Luc Van Leuven : ja : 6 stemmen
Conny Beelaert : ja : 1 stem
1 blanco stem
Kristof De Smet : ja : 11 stemmen, neen : 1 stem
Luc Van Leuven : ja : 7 stemmen
Kenneth Taylor : ja : 2 stemmen
Besluit.

Art. 1 – Kenneth Taylor, burgemeester, Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen (Serskamp) aan te
duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van IMEWO op 19 december 2011.
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Art. 2 – Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22 b 9260 Wichelen (Schellebelle) aan te
duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de
Buitengewone Algemene Vergadering van IMEWO op 19 december 2011.
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde besluiten, en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat
van de Opdrachthoudende vereniging IMEWO, p.a. Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

19. Buitengewone Algemene Vergadering Finiwo d.d. 12 december 2011 - Aanduiding
volmachtdrager en plaatsvervanger
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het
intergemeentelijk samenwerkingsverband “Financieringsintercommunale voor investeringen
in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort tot FINIWO;
Overwegende dat de gemeente wordt opgeroepen deel te
nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van FINIWO die bijeengeroepen wordt
op 12 december 2011 per aangetekend schrijven van 17 oktober 2011;
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet van
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de
gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het stemgedrag
van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de
voorzitter bij het tellen van de stemmen;
De uitslag van de stemming is :
voor de volmachtdrager : Martine De Wilde : ja : 14 stemmen
Luc Van Leuven : ja : 7 stemmen
voor de plaatsvervanger : Anneleen Rimbaut : ja : 12 stemmen, neen : 1 stem
Luc Van Leuven : ja : 8 stemmen
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Besluit
Art. 1 – Martine De Wilde, raadslid, Onnebossen 22 9260 Wichelen (Serskamp)
(martine.dewilde@yahoo.com) aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te
nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van FINIWO op 12 december 2011.
Art. 2 – Anneleen Rimbaut, raadslid, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) aan te duiden
als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de
Buitengewone Algemene Vergadering van FINIWO op 12 december 2011.
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het
secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FINIWO, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 1000 Brussel t.a.v. de heer Johan Locquet.

20. Aanduiding en mandatering lasthebbers in de Bijzondere Algemene Vergadering
d.d. 13 december 2011 van de Intercommunale DDS
De raad,
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 44;
Gelet op de brief van 11 januari 2002 van de Vlaamse
Minister voor Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid;
Gelet op de brief van 8 maart 2002 vanwege de
Commissaris van de Vlaamse Regering;
Overwegende dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering
herhaald dient te worden;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 28 oktober 2011 van
DDS waarbij de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering van DDS op dinsdag 13 december 2011 om 18.30 uur;
Gelet op de statuten van de intercommunale DDS;
Overwegende dat de gemeente 2 lasthebbers mag
aanstellen;
Op voorstel van het college van burgemeester en
schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot geheime stemming;
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De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de
voorzitter bij het tellen van de stemmen;

Voor het eerste mandaat :

Voor het tweede mandaat :

De uitslag is :
Kenneth Taylor : ja : 13 stemmen
Dirk Eekhaut : ja : 7 stemmen
1 blanco stem
Kristof De Smet : ja : 11 stemmen; neen : 1 stem
Luc Van Herreweghe : ja : 6 stemmen
Luc Van Leuven : ja : 1 stem
Dirk Eekhaut : ja : 1 stem
Kenneth Taylor : ja : 1 stem
Besluit.

Art. 1 – De gemeente zal op de Bijzondere Algemene Vergadering van DDS op 13 december
2011 vertegenwoordigd worden door volgende twee personen:
Kenneth Taylor, burgemeester, Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen (Serskamp) en
Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22 b 9260 Wichelen (Schellebelle).
Art 2 – Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar de intercommunale DDS c.v. en aan de
Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden.

21. Aanduiding en mandatering lasthebbers in de Bijzondere Algemene Vergadering
d.d. 13 december 2011 van de intercommunale maatschappij Verko
De raad,
Gelet op het decreet van 6 juni 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 44;
Gelet op de brief van 11 januari 2002 van de Vlaamse
Minister voor Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid;
Gelet op de brief van 8 maart 2002 vanwege de
Commissaris van de Vlaamse Regering;
Overwegende dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering
herhaald dient te worden;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 28 oktober 2011 van
Verko waarbij de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering van Verko op dinsdag 13 december 2011;
Gelet op de statuten van de intercommunale Verko;
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Overwegende dat de gemeente twee lasthebbers mag
aanstellen;
Op voorstel van het college van burgemeester en
schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet.
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de
voorzitter bij het tellen van de stemmen;

Voor het eerste mandaat :

Voor het tweede mandaat :

De uitslag is :
Kenneth Taylor : ja : 13 stemmen
Dirk Eekhaut : ja : 7 stemmen
Albert Van Malderen : ja : 1 stem
Kristof De Smet : ja : 11 stemmen, neen: 1 stem
Luc Van Herreweghe : ja : 7 stemmen
Luc Van Leuven : ja : 1 stem
Kenneth Talyor : ja : 1 stem
Besluit.

Art. 1 – De gemeente zal op de Bijzondere Algemene Vergadering van Verko op 13 december
2011 vertegenwoordigd worden door volgende twee personen :
Kenneth Taylor, burgemeester, Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen (Serskamp).en
Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22b 9260 Wichelen (Schellebelle).
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar de intercommunale Verko c.v. en aan
de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden.
Raadslid Adolf Lammens vraagt of er al nieuws is van het Vlaams Gewest over de
straatverlichting op Uitbergenbrug. De burgemeester antwoordt dat het Gewest de kosten voor
de verlichtingspalen op zich zal nemen, hoewel er normaal een module 17 voor moet worden
afgesloten.
Genoemd raadslid vraagt ook naar de stand van zaken van het RUP Bellekouter. De
intercommunale DDS moet de zaak coördineren, maar remt ze niet eerder af ? De discussie
over het aantal woningen duurt lang, hoeveel m² grond wordt er per woning voorzien ? De
gemeente moet immers voor elke m² grond in Bellekouter elders hetzelfde aantal m²
bevriezen. Schepen Kristof De Smet meldt dat er twee koppelRUP’s nodig zijn : er wordt
weer een brief naar DDS geschreven om de kosten van het derde RUP op zich te nemen.
Raadslid Lammens meent dat het een dure zaak wordt. De burgemeester vindt het frustrerend
dat alles zo lang duurt. De contacten met het studiebureau en DDS in deze zaak zijn heel goed
en de gemeente hoeft de RUP’s niet te betalen.
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GEHEIME ZITTING

22. Toelating tot de stage van een brandweerman
De raad,
Overwegende dat er twee betrekkingen van brandweerman
vacant zijn na het vrijwillig ontslag van de brandweerlieden Bjorn Dierickx en Marc Canipel;
Gelet op de brief d.d. 23 augustus 2011 van Niels Van
Campenhoudt waarin hij zich kandidaat stelt voor een functie bij de Vrijwillige Brandweer als
brandweerman;
Gelet op de brief d.d. 15 oktober 2011 van de officierdienstchef met het voorstel om betrokkene in dienst te nemen als stagiair-brandweerman;
Overwegende dat de kandidaat aan de
aanwervingsvereisten voldoet;
Gelet op art. 90, 92, 94 en 100 van de gemeentewet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is : Niels Van Campenhoudt : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – met ingang van 1 januari 2012 wordt Niels Van Campenhoudt, Lange Haagstraat 16a
9260 Wichelen (Serskamp) toegelaten tot de stage als brandweerman bij de Gemeentelijke
Vrijwillige Brandweerdienst.
Art. 2 – Deze beslissing zal aan de officier-dienstchef bezorgd worden.

23. Effectieve indienstneming ambulancier
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 november 2010
waarbij met ingang van 1 december 2010 Mieke Drapier tot de stage als ambulancier bij de
Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst werd toegelaten;
Gelet op art. 6, 14, 15 en 16 van het “Reglement voor de
organisatie van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst;
Gelet op het stageverslag d.d. 2 november 2011
betreffende de stagiair-ambulancier Mieke Drapier;
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Overwegende dat betrokkene het brevet vereist voor de
effectieve indienstname heeft behaald;
Gelet op de brief d.d. 2 november 2011 van de officierdienstchef met het voorstel tot effectieve indienstneming van de stagiair-ambulancier Mieke
Drapier;
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de
voorzitter bij het tellen van de stemmen.
De uitslag van de stemming is :
Mieke Drapier : ja : 20 stemmen en 1 ongeldig.
Besluit.
Art. 1 – Met ingang van 1 december 2011 wordt Mieke Drapier, Moleken 24 9260 Wichelen
effectief in dienst genomen als ambulancier bij de Vrijwillige Brandweerdienst.
Art. 2 – Deze beslissing wordt aan de officier-dienstchef bezorgd.

24. Effectieve indienstneming brandweerlieden
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 november 2010
waarbij met ingang van 1 december 2010 Michiel Derde, Sam de Sutter en Martin
Heyndrickx tot de stage als brandweerman bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst
werden toegelaten;
Gelet op art. 6, 14, 15 en 16 van het “Reglement voor de
organisatie van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst;
Gelet op de stageverslagen d.d. 2 november 2011
betreffende de stagiair-brandweerlieden Michiel Derde, Sam De Sutter en Martin Heyndrickx;
Overwegende dat betrokkenen het brevet vereist voor de
effectieve indienstname hebben behaald;
Gelet op de brief d.d. 2 november 2011 van de officierdienstchef met het voorstel tot effectieve indienstneming van de stagiair-brandweerlieden
Michiel Derde, Sam de Sutter en Martin Heyndrickx;
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke assisteren de
voorzitter bij het tellen van de stemmen;
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De uitslag van de stemming is :
Michiel Derde: ja : 21 stemmen
Sam de Sutter: ja : 21 stemmen
Martin Heyndrickx: ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Met ingang van 1 december 2011 worden :
Michiel Derde, Bohemen 101C 9260 Wichelen
Sam de Sutter, Moleken 34 A bus 0202 9260 Wichelen en
Martin Heyndrickx, Wolfgat 12 A 9260 Wichelen (Serskamp)
effectief in dienst genomen als brandweerman bij de Vrijwillige Brandweerdienst.
Art. 2 - Deze beslissing wordt aan de officier-dienstchef bezorgd.

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg
worden ze als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 21.46 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

A. Van Wesemael.

