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Zitting van 25 mei 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,
Luc Van Leuven, Lien Van Driessche, Julienne Gezels, Dirk Eekhaut,
Karel Vander Mijnsbrugge, Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut,
Arnold Stroobant, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

Verontschuldigd:

Martine De Wilde, raadslid

De zitting wordt geopend om 20.02 uur.

OPENBARE ZITTING

1.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het Provinciebestuur - IVA eGov - Project
OVINOB Bibliotheek

Schepen Yvan De Coninck licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat onze gemeente in het kader van het Ovinobsamenwerkingsverband in 2000 een overeenkomst heeft gesloten met het Provinciebestuur; dat
Ovinob staat voor Oost-Vlaams InformatieNetwerk van Openbare Bibliotheken;
Overwegende dat onderhavige overeenkomst de toetreding
van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek tot het Provinciaal Bibliotheeksysteem beoogt (PBS);
Overwegende dat het PBS op provinciaal niveau
bibliotheekprocessen van de aangesloten bibliotheken automatiseert zoals catalografie, bestel- en
tijdschriftenadministratie, uitleenadministratie, statistiek, WebOPAC en Interbibliothecair
Leenverkeer;
Overwegende dat bijgevoegde overeenkomst de
oorspronkelijke overeenkomst waarvan hierboven sprake, vervangt;
Overwegende dat de voordelen van geautomatiseerde
samenwerking op bibliothecair vlak buiten kijf staan;
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Gelet op de bijgevoegde overeenkomst die zou ingaan op 1 juli
2011 en een looptijd van drie jaar heeft, die nadien jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd tot
aangetekende opzegging;
Overwegende dat met de overeenkomst een eenmalige kost
van € 254,10 gepaard gaat, evenals een kwartaalkost van € 1 545,64;
Overwegende dat door het sluiten van de overeenkomst een
jaarlijkse minderuitgave van € 183,87 zou kunnen worden gerealiseerd in vergelijking met de huidige
toestand waarbij de gemeente verschillende uitgaven afzonderlijk betaalt;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met het Provinciebestuur – IVA eGov over de
toetreding van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek tot het Provinciaal BibliotheekSysteem goed
te keuren.
Art. 2 – De voorzitter en de secretaris te machtigen tot het ondertekenen van deze overeenkomst
namens de gemeente.
Art. 3 – De uitgaven verbonden aan deze overeenkomst te betalen op artikelnummer
767/123-13 van de jaarlijkse gewone begroting.

2.

Aankoop informaticamateriaal - digitalisering van de akten burgerlijke stand

Burgemeester Kenneth Taylor licht dit agendapunt toe.
Raadslid Adolf Lammens vraagt wat eigenlijk de bedoeling is van de digitalisering : nu worden vanuit
ons bestuur twee of drie akten van de burgerlijke stand verstuurd naar een ander bestuur. Wij
vragen er zelf gemiddeld twaalf per maand. € 25 000 is dan toch veel geld om voor de digitalisering
te voorzien. De burgemeester meent dat vanaf nu een archief zal worden gecreëerd, terwijl het
raadslid heeft vernomen dat ook de oudere akten zullen worden ingescand.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid
art. 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald
de artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
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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 art. 17 §2, 1°a;
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 art. 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 art. 3 §2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen;
Overwegende dat verschillende diensten burgerzaken bij de
gemeentebesturen beginnen met de akten van de burgerlijke stand in te scannen, zodat die akten
sneller (elektronisch) kunnen worden uitgewisseld tussen die besturen;
Overwegende dat uittreksels uit geboorte-, huwelijks- en
overlijdensakten geregeld worden opgevraagd door particulieren, die weliswaar hier wonen, maar
elders geboren of gehuwd zijn;
Overwegende dat de elektronische uitwisseling van dergelijke
akten maar zinvol is en blijkt geeft van collegialiteit als alle gemeentebesturen de beslissing nemen
om de akten van de burgerlijke stand in te scannen;
Gelet op art. 104/742-53 van het budget 2011, aan te passen
bij budgetwijziging;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – De akten van de burgerlijke stand van onze gemeente in te scannen, zodat een digitale
uitwisseling daarvan met andere besturen mogelijk wordt.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – Deze uitgave te betalen op art. 104/742-53 van de buitengewone dienst, aan te passen bij
budgetwijziging.
Art. 4 – De raming ten bedrage van € 25 000 goed te keuren.
Art. 5 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen.
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3.

Gemeenterekening 2010

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
Raadslid Adolf Lammens herinnert eraan dat er in 2010 20 projecten voorzien waren waarvoor zou
worden geleend. In 2010 is echter geen enkele lening aangegaan. Daarom vraagt hij zich af of die
bewuste projecten niet of nauwelijks zijn uitgevoerd. De schepen antwoordt dat het niet betekent
dat, als de middelen voorzien zijn, die ook onmiddellijk worden uitgegeven. Zo is het bestuur
momenteel bezig met de riolerings- en wegeniswerken in de Statiestraat en het Jeugdcentrum in
Serskamp.
Genoemd raadslid stelt dat de meeste aankopen gerealiseerd zijn : ze zijn bestemd voor de
brandweer, de technische dienst, de scholen, … Aan- en verkoop van gronden en woningen keren
echter steeds terug, bijvoorbeeld in de Wettersestraat, de Wanzelesteenweg, … De schepen is zich
daarvan bewust en wijst erop dat bepaalde procedures erg lang duren, zoals bvb. de gerechtelijke
onteigening van een café op de Anker. Voor de realisatie van de sporthal wordt gewacht op het RUP.
Raadslid Lammens vraagt of het RUP gerealiseerd moet zijn om de gronden op de Bellekouter te
kopen. Schepen Kristof De Smet repliceert dat de hogere overheid bijkomende eisen stelt om het
RUP rond te krijgen. De Bellekouter is woonuitbreidingsgebied. Tijdens de plenaire vergadering is
gezegd dat elders bouwgronden daarvoor moeten worden omgeruild, later afgezwakt tot ‘bevroren’.
Dat is niet vanzelfsprekend voor de betrokken eigenaren. Vlaamse Overheid en Provinciebestuur
hadden daarover op de plenaire vergadering ook nog een afwijkende mening.
Raadslid Lammens wil ook weten wat de stand van zaken is van de RUP’s Molenkouter en uitbreiding
KMO-zone Meerbos. Schepen Daniël Praet antwoordt dat er met het betrokken studiebureau al twee
vergaderingen hebben plaatsgehad. Schepen De Smet vult aan dat er al bundels op papier bestaan
voor beide RUP’s.
De burgemeester stelt voor om te evalueren op het einde van de rit. Raadslid Lammens merkt op dat
het einde van de rit nu wel nadert. Raadslid Etienne De Vos heeft vastgesteld dat bij de vermelde
dividenden in het budgettair verslag voor het jaar 2009 van Dexia niets is ingeschreven. Hij wijst op
het initiatief van de Gentse burgemeester, die de stedelijke aandelen in Dexia wil verkopen.
De raad,
De gemeenterekening over het dienstjaar 2010 wordt voorgebracht met de voorziene bijlagen.
Netto vastgestelde rechten Gewone dienst :
€ 18.714.002,67
Vastgelegde uitgaven Gewone dienst :
€ 11.489.387,60
Positief budgetresultaat :
€
7.224.615,07
Netto vastgestelde rechten Buitengewone dienst:
Vastgestelde uitgaven Buitengewone dienst :
Negatief Budgetresultaat :

€
€
€

1.154.006,75
1.527.658,70
- 373.651,95

Netto vastgestelde rechten Gewone dienst :
Aanrekeningen Gewone dienst :
Positief boekhoudkundig resultaat :

€
€
€

18.714.002,67
10.992.770,90
7.721.231,77

Netto vastgestelde rechten Buitengewone dienst:
Aanrekeningen Buitengewone dienst :
Positief boekhoudkundig resultaat :

€
€
€

1.154.006,75
486.467,23
667.539,52

Balans totaal :

€

53.285.103,00
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Totaal van de Activa :
Vaste Activa :
Vlottende Activa :

€
€
€

53.285.103,00
43.702.901,00
9.582.202,00

Totaal van de Passiva :
Eigen Vermogen :
Voorzieningen :
Schulden :

€
€
€
€

53.285.103,00
37.505.642,00
0,00
15.779.461,00

Nadelig Resultaat van het dienstjaar :
Nadelig Exploitatieresultaat :
Nadelig Uitzonderlijk resultaat :

€
€
€

132.790,00
127.910,00
4.880,00

Bedoelde rekening wordt door de raad aangenomen met 13 ja stemmen ( Kenneth Taylor, Kristof De
Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Conny Beelaert, Adolf
Lammens, Etienne De Vos, Karel Vander Mijnsbrugge, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant en Ann
Van Wesemael) bij 7 onthoudingen ( Luc Van Herreweghe, Lydia Van Den Abbeele, Luc Van Leuven,
Lien Van Driessche, Julienne Gezels, Dirk Eekhaut en Dietlinde Bombeke)

4.

Subsidiereglement (extensieve) groendaken - aanpassing

Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in. Tot nu toe is op basis van dit subsidiereglement nog
geen toelage verleend. Raadslid Adolf Lammens merkt op dat een groendak op een loods bvb. niet
gesubsidieerd kan worden met dit reglement.
De raad,
Overwegende dat het gemeentelijk reglement d.d. 3
september 2008, houdende het subsidiereglement (extensieve) groendaken, stelt dat enkel
“bestaande woningen” in aanmerking komen voor subsidiëring;
Overwegende dat een “bestaande woning” in voornoemd
reglement gedefinieerd wordt als een woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen vóór
07/09/1999;
Overwegende dat deze bepaling een ongelijkheid inhoudt,
aangezien de aanleg van groendaken ter uitvoering van bestaande wettelijke en reglementaire
bepalingen, in ieder geval niet gesubsidieerd worden;
Overwegende dat woningen die na 7 september 1999 zijn
vergund én een verplichte regenwaterput hebben aangelegd, toch in aanmerking dienen te komen
voor een subsidie bij de aanleg van een groendak;
Overwegende dat de milieuraad deze aanpassing van het
reglement gunstig adviseerde in de milieuraad d.d. 26.04.2011;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
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Besluit
Art. 1 - Het gemeentelijk subsidiereglement “(extensieve) groendaken” d.d. 3 september 2008 wordt
als volgt aangepast:
 In artikel 1 wordt de definitie van bestaande woning geschrapt;
 Artikel 2 wordt vervangen door:
“Onderhavig reglement is van toepassing op het aanleggen van een groendak op een woning
op het grondgebied van Wichelen voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande
wettelijke of reglementaire bepalingen.
Onder groendak wordt in dit reglement verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-,
gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een
substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een
draineerlaag niet noodzakelijk.”
 Artikel 7 wordt vervangen door:
“Een voorlopig krediet is voorzien in het budget onder art. 879/331-01 (87917). Indien nodig
zal extra krediet voorzien worden in de eerstvolgende budgetwijziging.”
Art. 2 - Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gezonden worden naar de
provinciegouverneur.

5.

Aanvullend verkeersreglement invoering zone 30 Doornweg Wichelen en begeleidende
maatregelen in de scholenomgeving

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in.
Raadslid Adolf Lammens vindt dit een prima maatregel, zowel voor de zone 30 als voor de instelling
van een neutrale zone. Hij hoopt evenwel dat dit alles niet verstoord wordt door het nieuwe
schoolgebouw. Daarom vraagt hij of de nieuwe inplanting ingecalculeerd is.
Schepen Kristof De Smet antwoordt dat er drie locatieopties zijn om de gemeenteschool uit te
breiden. De burgemeester vult aan dat het volume van de schooluitbreiding in de aanbesteding zit.
Nu is het aan de creativiteit van de mensen die inschrijven om de exacte locatie te bepalen : ofwel
wordt gekozen voor meer zoninval, ofwel voor een grotere speelplaats, … Met de meest voordelige
inschrijver zal rond de tafel worden gezeten.
Raadslid Luc Van Leuven is blij dat de verkeersveiligheid aan de school verbeterd is. Wat nu voorligt,
is een goede zaak, enkel de kleuterschool verliest wat parkeerplaatsen, maar daarmee kunnen zij
leven. Bij de proefopstelling liepen de mensen lukraak over de straat. Hij vindt het ook goed dat
gepropageerd wordt om aan de kant van de Doornweg te parkeren.
De raad,
Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot
coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zoals tot op heden gewijzigd;

387
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij
de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald, met latere wijzigingen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977
betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling
van de vereisten voor het instellen van zones met een snelheidsbeperking tot 30 km per uur,
aangevuld met een artikel 6bis;
Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 mei 2002
betreffende de toepassing van de maximum snelheidsbeperking van 30 km per uur in de
schoolomgevingen;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 26 april 2004 het
afbakenen van schoolomgevingen en het bijbehorend invoeren van een 30km/uur
snelheidsbeperking in de schoolomgeving verplicht;
Overwegende dat sedert november 2010 de Vrije
Kleuterschool ‘De Kleurenboog’ in Seugensveld de deuren heeft geopend;
Overwegende dat sedertdien gewerkt is met een aantal
proefopstellingen om de veiligheid van de schoolgaande kleuters en kinderen zoveel als mogelijk te
waarborgen;
Gelet op het advies d.d. 17 januari 2011 van de Mobiliteitsraad
om in de Doornweg te Wichelen een zone 30 in te voeren;
Gelet op de conclusies van de vergadering veiligheid
schoolomgeving Wichelen d.d. 9 februari 2011, in aanwezigheid van de betrokken schooldirecties, de
beide oudercomités, voetbalclub SK Wichelen, de chauffeur van de schoolbus, de lokale politie en
het gemeentebestuur;
Gelet op het advies d.d. 12 april 2011 van de lokale politie
inzake de veiligheid van de schoolomgeving te Wichelen;
Overwegende dat het aangewezen is op de openbare wegen
grenzend aan de achterzijde van de schoolomgeving een zone 30 in te richten en het gemotoriseerd
verkeer aan de toegangen tot de kleuterschool én de gemeenteschool te weren zodat daar een
veilige zone wordt gecreëerd die enkel voor schoolgaande kinderen en hun ouders te voet of per
fiets toegankelijk is;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Een zone 30 in te voeren in de Doornweg te Wichelen tussen de huisnummers 99 en 44
(hoofdbaan) en tevens vanaf Kloosterweg 2 (zijbanen) en vanaf de afslag in Seugensveld (zijbaan)
richting het behuisde gedeelte naast het voetbalveld.
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Art. 2 – De 30 km-zone wordt aangeduid met de zoneborden F4a en F4b (zone 30 – begin en einde).
Art. 3 - Ter hoogte van het kruispunt van de Doornweg met Seugensveld wordt aan de hoek van het
voetbalveld een verkeersbord F45 geplaatst, evenals aan de brandweerkazerne ter hoogte van het
kruispunt van de Margote met de losweg richting voetbalveld.
Art. 4 – Naast het voetbalveld aan het verbrede fietspad wordt aan het kruispunt Seugensveld –
Doornweg en aan de afslag in Seugensveld (zijbaan) richting het behuisde gedeelte telkens een
verkeersbord D10 geplaatst.
Art. 5 – De inbreuken op deze reglementering worden bestraft zoals bepaald in artikel 29 van de wet
betreffende de politie van het wegverkeer.
Art. 6 – Deze beslissing zal voor kennisgeving opgestuurd worden aan de Afdeling Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, Koning
Albert II-laan 20 bus 2 1000 Brussel voor haar inwerkingtreding.
Art. 7 – Daarna wordt de beslissing opgestuurd aan de heer Gouverneur, Dienst Mobiliteit,
Gouvernementstraat 1 9000 Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Dendermonde en de Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen, Zuiderdijk 2 9230 Wetteren.

6.

Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod zondagmarkt Schellebelle

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. De paal met het parkeerverbod staat er al, hij is
overdekt, maar de nieuwe regeling wordt nu geofficialiseerd.
Raadslid Adolf Lammens vraagt of de markt nu haar maximumcapaciteit heeft bereikt. Schepen
Albert Van Malderen antwoordt dat er nog een beetje plaats is richting Wettersestraat.
De raad,
Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot
coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977
betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 25 april 2002 inzake het
instellen van een parkeerverbod voor de zondagmarkt te Schellebelle;
Gelet op het mailbericht d.d. 18 april 2011 van de
hoofdinspecteur van lokale politie inzake de zondagmarkt;
Overwegende dat de beschikbare ruimte op het Dorp niet
meer voldoende groot is om alle marktkramers een plaats te geven, rekening houdend met het feit
dat alle opritten van de woningen en appartementen vrij moeten blijven;
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Overwegende dat de marktleider daarom voorstelt de
beschikbare ruimte uit te breiden tot de scheiding van de woningen nrs. 13 en 14 op het Dorp
Overwegende dat maatregelen dienen getroffen te worden
voor een veilig verkeer;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 april 2002 inzake het instellen van een parkeerverbod voor
de zondagmarkt te Schellebelle wordt ingetrokken.
Art. 2 – Een parkeerverbod in te voeren in de verbindingsstraat ‘Dorp’ Schellebelle tussen de hoek
van de Stationsstraat en het Dorp enerzijds en de erfgrens van de woningen op het Dorp met de
huisnummers 13 en 14 anderzijds en dat elke zondag van 5.30 uur tot 13 uur voor de organisatie van
de zondagmarkt.
Art. 3 – Deze maatregel zal aangeduid worden door borden E1 met een onderbord “zondag van 5.30
uur tot 13 uur”.
Art. 4 – Op het kruispunt Dorp – Wettersestraat wordt voor de markt een bijkomende nadar
geplaatst met een bord F45 (doodlopende weg), voor de marktkramen wordt een nadar met bord C3
geplaatst tijdens de duur van de markt.
Art. 5 – De marktkramen worden aan één kant van de weg geplaatst, met name die het dichtst bij de
woningen en alle opritten worden gedurende de markt vrijgehouden, zodat alle panden te allen tijde
bereikbaar blijven voor de hulpdiensten.

7.

Veeg- en borstelwerken op de gemeente - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen leidt dit agendapunt in. Aangezien er geen pesticiden meer gebruikt
mogen worden, zal nu vier keer per jaar worden geveegd.
Raadslid Adolf Lammens wil weten hoeveel beurten voordien uitgevoerd werden. Raadslid Julienne
Gezels vraagt of ook rond de verkeerspaaltjes geveegd wordt. De schepen antwoordt dat alles
beschreven staat in het goed te keuren bestek. Raadslid Luc Van Herreweghe wijst erop dat met
vegen de wortels van het onkruid niet verwijderd kunnen worden.
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;
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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);
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, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van het pesticidendecreet geen
bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden langs de gemeentewegen;
Overwegende dat daarom het budget voor de veeg- en
borstelwerken werd opgetrokken zodanig dat er 4 keer per jaar kan geborsteld worden;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Veeg- en
borstelwerken op de gemeente” een bijzonder bestek met nr. 2011/10 werd opgesteld door de
Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget van 2011, op artikel 421/140-12 van de gewone dienst ;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/10 en de raming voor de
opdracht “Veeg- en borstelwerken op de gemeente”, 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 € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw.
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Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel 421/140-12 van
de gewone dienst.

8.

Verhuurovereenkomst Anker 27 Serskamp

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Vandaag is de gemeente officieel eigenaar geworden van
de woning door het verlijden van de notariële akte. Er wordt voorgesteld om een huurovereenkomst
te sluiten met wie er nu woont tegen de maandelijkse huurprijs van € 200.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 maart 2011
houdende de goedkeuring van de aankoop van de woning Anker 27 Serskamp;
Overwegende dat de woning is aangekocht met het oog op de
realisatie van het BPA Binnengebied Anker Serskamp;
Overwegende dat de voormalige eigenaar-verkoper gevraagd
heeft om nog tot eind 2012 in de woning te kunnen blijven wonen, zodat hij intussen de tijd heeft om
een nieuwe aangepaste woonst met plaats voor zijn zelfstandige activiteit te zoeken én te betrekken;
Overwegende dat het billijk is op die vraag in te gaan en dat €
200 een voor beide partijen aanvaardbare huurprijs is om het pand nog 19 maanden te betrekken;
Gelet op het bijgevoegde ontwerp van huurovereenkomst;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Het bijgevoegde ontwerp van huurovereenkomst voor de verhuring van het pand Anker 27
9260 Serskamp goed te keuren.
Art. 2 – De burgemeester en de gemeentesecretaris te machtigen om de overeenkomst namens het
gemeentebestuur te ondertekenen.

9.

Gebruik springkasteel - vaststelling ontleningsvoorwaarden

Schepen Yvan De Coninck leidt dit agendapunt in. Wie het eerst het springkasteel reserveert, kan het
ook gebruiken.
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Raadslid Luc Van Leuven vraagt zich af of de gemeente controle heeft over de maatregelen genomen
in het kader van de burgerlijke aansprakelijkheid bij het gebruik van het springkasteel. De schepen
wijst er op dat jeugd- en andere verenigingen via hun koepelorganisatie al over een dergelijke
verzekering beschikken.
De burgemeester wil de papierlast voor de ontleners niet verhogen. Raadslid Van Leuven ziet wel nut
in een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor wijkcomités. Schepen De Coninck stelt dat de
gebruikers van het springkasteel de gebruiksaanwijzing moeten volgen. Schepen Kristof De Smet
besluit dat het bestuur steeds het bewijs van het afsluiten van een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid aan de gebruiker zal vragen.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 maart 2011 inzake
de aankoop van een springkasteel voor de uitleendienst;
Overwegende dat het noodzakelijk is om goede afspraken te
maken om het springkasteel in goede staat te behouden en een oordeelkundig gebruik ervan te
stimuleren;
Gelet op bijgevoegd reglement voor het gebruik van het
springkasteel;
Overwegende dat het innen van een vergoeding en een
waarborg het verantwoordelijkheidsgevoel van de gebruikers verhoogt; dat een voorafgaande
overschrijving van die vergoeding en waarborgsom het bewijs is van de reservatie van het
springkasteel voor het te organiseren evenement;
Overwegende dat een bedrag van € 50 als vergoeding voor het
gebruik van het springkasteel billijk is, rekening houdend met de aankoopprijs ervan;
Overwegende dat een bedrag van € 250 als waarborgstelling
billijk is, aangezien de ervaring bij de jeugddienst heeft geleerd dat de gemiddelde reparatiekost rond
dat bedrag schommelt;
Overwegende dat de waarborgstelling wordt terugbetaald als
blijkt dat het springkasteel na gebruik in dezelfde staat wordt terugbezorgd;
Overwegende dat bij de plaatsing en de weghaling van het
springkasteel telkens gemeentepersoneel aanwezig dient te zijn om samen met de organisator de
staat van het springkasteel te controleren;
Overwegende dat de organisatoren voor het gebruik van het
springkasteel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dienen af te sluiten, zodat zij
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een oordeelkundig gebruik van het springkasteel;
Overwegende dat na de levering en controle van het
springkasteel en voor de ingebruikname ervan een staatbeschrijving zal worden opgemaakt en
ondertekend door de ontlener;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
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Besluit
Art. 1 – Bijgevoegd reglement voor het gebruiken van het springkasteel goed te keuren.
Art. 2 – Bij het behandelen van de aanvragen wordt prioriteit verleend volgens de datum van
ontvangst ervan.

10. Goedkeuring voortzetting scholengemeenschap Scheldeland voor de jaren 2011 - 2014
Schepen Kristof De Smet licht de voordelen van de voortzetting van de scholengemeenschap toe.
Raadslid Luc Van Leuven wil weten of er ook nadelen aan verbonden zijn. Als iemand op een andere
school van de scholengemeenschap overtallig wordt, moet die bij ons worden tewerkgesteld. De
schepen geeft ook mee dat elk schooljaar, afhankelijk van de noden, bekeken wordt of er bvb. GOKuren (Gelijke OnderwijsKansen) nodig zijn.
De raad,
Overwegende dat een schoolbestuur/inrichtende macht in het
kader van de organisatie van haar basisonderwijs een scholengemeenschap kan vormen met andere
schoolbesturen/inrichtende machten;
Overwegende dat een schoolbestuur/inrichtende macht deze
scholengemeenschap kan oprichten door middel van een intergemeentelijke
samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid;
Overwegende dat deze intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid moet worden gesloten onder de vorm van een
interlokale vereniging, waarvan ontwerp in bijlage, en dit voor de duur van drie schooljaren;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 juni 2005 inzake de
goedkeuring van de vorming van de scholengemeenschap “Scheldeland” voor de schooljaren 2005 –
2011;
Overwegende dat op vrijdag 23 april 2011 het beheerscomité
en het OCSG van de interlokale vereniging Scheldeland de verlenging van de scholengemeenschap
heeft besproken en daarvoor een gunstig advies heeft gegeven;
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie
op school en de Vlaamse Onderwijsraad, in het bijzonder artikel 19,3°.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de
intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder de artikelen 2§1, 6, 7 en 8;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, in
het bijzonder de artikelen 125 bis tot 125 quaterdecies;
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Gelet op de M.O. BaO/2003/02 van 18/04/2003 : Mededeling :
hertekening onderwijslandschap basisonderwijs;
Gelet op het overleg in de schoolraad d.d. 15/04/2011;
Gelet op het bijgevoegd ontwerp van overeenkomst voor de
scholengemeenschap “Scheldeland”;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Het ontwerp van overeenkomst inzake de voortzetting van de scholengemeenschap
“Scheldeland” tussen de gemeentescholen van Wetteren, Hamme, Berlare, Laarne en Wichelen goed
te keuren.
Art. 2 – De burgemeester en de secretaris te machtigen namens de gemeente bijgevoegde
overeenkomst te ondertekenen.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing te sturen naar de ondertekenende gemeentebesturen van
Hamme, Wetteren, Berlare en Laarne, naar het Departement Onderwijs, Administratie
Basisonderwijs, Hendrik Conciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel en naar het OVSG,
Dienst schoolbesturen, Ravensteingalerij 3 bus 7 1000 Brussel.

11. Aanduiding afgevaardigd lid schepencollege in beheerscomité scholengemeenschap
"Scheldeland" en aanduiding plaatsvervangend lid
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden inzake de
goedkeuring van de voortzettingvan een scholengemeenschap voor de schooljaren 2011 - 2014
tussen de gemeentescholen van Hamme, Wetteren, Berlare, Laarne en Wichelen;
Gelet op het goedgekeurde ontwerp van overeenkomst;
Overwegende dat een beheerscomité opgericht dient te
worden; dat elke gemeenteraad luidens art. 4 §2 van de overeenkomst een lid van het
schepencollege daarvoor dient af te vaardigen, alsmede een plaatsvervangend lid met hetzelfde
mandaat ingeval van afwezigheid van het effectief lid;
Op voorstel van het schepencollege;
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.
De uitslag van de stemming is :

395
Voor het effectief lid : Kristof De Smet : ja : 19 stemmen – Lien Van Driessche : ja : 1 stem
Voor het plaatsvervangend lid : Kenneth Taylor : ja : 18 stemmen – Lien Van Driessche : ja 1 stem – 1 blanco
Besluit.
Art. 1 – Kristof De Smet, schepen, Bruinbekestraat 7 9260 Wichelen (Schellebelle) wordt aangeduid
als effectief lid van het beheerscomité van de scholengemeenschap “Scheldeland”.
Kenneth Taylor, burgemeester, Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen (Serskamp) wordt aangeduid als
plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de scholengemeenschap “Scheldeland”.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing te sturen naar de ondertekenende gemeentebesturen van
Hamme, Wetteren, Berlare en Laarne, naar het Departement Onderwijs, Administratie
Basisonderwijs Hendrik Conciencegebouw, Koning Albert II laan 15 1210 Brussel en naar het OVSG,
dienst schoolbesturen, Ravensteingalerij 3 bus 7 1000 Brussel.

12. Organisatie kleuteropvang tijdens de zomermaanden 2011
Schepen Yvan De Coninck licht dit agendapunt toe. Raadslid Julienne Gezels vindt dat er goed wordt
gewerkt rond de kleuteropvang. Ze vraagt niettemin met de opmerkingen daaromtrent rekening te
houden. Ze wil ook weten of er al voldoende kleuteropvangsters beschikbaar zijn.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 april 2010 inzake de
organisatie van een kleuteropvang tijdens de zomermaanden 2010;
Overwegende dat in de zomermaanden juli en augustus 2011
op de gemeente opnieuw een speelpleinwerking georganiseerd wordt gedurende zeven weken;
Overwegende dat op die gemeentelijke speelpleinwerking
kinderen van 4 tot 14 jaar terecht kunnen, maar dat zich een leemte laat gevoelen voor een zinvolle
tijdsbesteding voor de schoolrijpe kleuters van 2,5 tot 4 jaar;
Overwegende dat de speelpleinwerking dit jaar opnieuw in en
rond de gemeenteschool ‘De Belhamel’ Schellebelle (Bruinbeke) georganiseerd wordt en de ervaring
van vorig jaar heeft geleerd dat speelpleinwerking en kleuteropvang best niet samen op die ene
locatie worden georganiseerd;
Overwegende dat daarom, mede op vraag van de
kinderopvangsters en de speelpleinwerking, de kleuteropvang dit jaar in en rond de gemeentelijke
kleuterschool ’t Belleken (Hoogstraat) wordt georganiseerd;
Overwegende dat het aangewezen is dat een ervaren
kinderopvangster de kleuteropvang leidt en dat daarnaast best nog twee speelpleinmonitoren
worden ingezet om de maximaal 28 kleuters te begeleiden;
Overwegende dat de kinderen die voor 8.30 uur en na 17 uur
op het speelplein verblijven, ook naar de kleuteropvang kunnen worden gebracht;
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Overwegende dat het contingent opvanguren daarom tijdelijk
met 385 uur uitgebreid dient te worden;
Gelet op artikelnummer 721/111-19 van het budget 2011;
Gelet op art. 43, 104 en 253 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Van vrijdag 8 juli 2011 tot en met donderdag 25 augustus 2011 in de gemeenteschool,
afdeling “’t Belleken” Hoogstraat 91 een kleuteropvang te organiseren tijdens de gemeentelijke
speelpleinwerking, telkens van 7 tot 18 uur, behalve op zater-, zon- en feestdagen.
Art. 2 – Er worden maximaal 28 kleuters toegelaten. Ouders dienen hun kleuter vooraf in te schrijven
via een ter beschikking gesteld formulier voor de kleuteropvang. Daarin wordt een datum bepaald
vanaf wanneer inschrijven mogelijk is. De betaling van de aangegeven opvangdagen op het
rekeningnummer 091-0003390- 24 geldt als reservatie. Terugbetaling is enkel mogelijk op
voorlegging van een medisch attest.
Art. 3 – Per dag twee kinderopvangsters in te zetten, die elk 5.30 uur per dag presteren, de ene van
7 tot 12.30 uur, de andere van 12.30 uur tot 18 uur.
Art. 4 – Per dag maximaal vier monitoren in te zetten, die elk 7.30 uur per dag presteren, twee van
6.45 uur tot 14.15 uur en twee van 11 uur tot 18.30 uur, zodat op elk moment van de dag minstens
twee toezichthoudende personen aanwezig zijn.
Art. 5 – Voor de organisatie van de kleuteropvang het contingent opvanguren tijdelijk met 385
eenheden uit te breiden.
Art. 6 – De aan te rekenen prijzen van de kleuteropvang zijn gelijk aan die van de voor- en naschoolse
opvang, zijnde € 8 voor een verblijf van minimum 6 uur, € 4 voor een verblijf tussen 3 en 6 uur en
€ 2,75 voor een verblijf van minder dan 3 uur.
Art. 7 – De kleuters een vieruurtje aan te bieden. Voor ’s middags dienen de ouders zelf een
lunchpakket te voorzien.
Art. 8 – Afschrift van dit besluit toe te sturen aan de heer Gouverneur, Gouvernementstraat 1 9000
Gent.

13. Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen - Rechtzetting
Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Raadslid Adolf Lammens wil weten waar de eerste,
recht te zetten redenering vandaan kwam. Hij vraagt of het niets met de overlapping van kermissen
te maken had.
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De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 mei 2007 inzake
het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen;
Overwegende dat in art. 2 de gegevens van de openbare
kermissen zijn opgenomen en dat daar vermeld is dat Sint-Denijskermis te Serskamp plaats heeft op
de tweede zondag na de eerste vrijdag van oktober;
Overwegende dat die aanduiding niet correct is, want dat
sedert jaar en dag Sint-Denijskermis plaats heeft op de feestdag van Sint-Denijs zelf (9 oktober)
indien dat een zondag is ofwel op de eerste zondag na 9 oktober;
Overwegende dat deze vergissing rechtgezet dient te worden;
Met algemene stemmen.
Besluit
Enig art. – Art. 2 van het gemeenteraadsbesluit van 16 mei 2007 wordt wat de dag van SintDenijskermis Serskamp betreft, gewijzigd als volgt : “9 oktober indien dat een zondag is ofwel de
eerste zondag na 9 oktober”.

14. Algemene Vergadering intercommunale Westlede d.d. 8 juni 2011 - Goedkeuring
agendapunten
Raadslid Julienne Gezels vraagt zich af of OCMW’s niet hoeven te betalen. Ze staan in het negatief in
de rekening van het crematorium.
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
Intercommunale Westlede;
Gelet op de brief d.d. 14 april 2011 van de Intercommunale
Westlede met de agenda van de algemene vergadering van 8 juni 2011 die er als volgt uitziet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 08/12/2010
Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2010
Verslag van de Commissaris-Revisor
Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor
Werkingsverslag 2010
Toetreding gemeente Maarkedal
Varia
Gelet op art. 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de

Intergemeentelijke Samenwerking;
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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.
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. 8 juni 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.

15. Gewone Algemene Vergadering d.d. 14 juni 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. 25 april 2011 van DDS
waarbij de gemeente wordt uitgenodigd tot de Gewone Algemene Vergadering op dinsdag 14 juni
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 Buitengewone Algemene Vergadering van
14.12.2010
4. Verslag over het boekjaar 2010
4.1.Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2010
4.2. Financieel verslag van de raad van Raad van Bestuur betreffende de jaarrekening
2010
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5.
6.
7.

4.3. Verslag van de Revisor
4.4. Vaststellen van de jaarrekening 2010
4.5. Bestemming van het resultaat
Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2010 (art. 20).
Benoemingen
Diversen
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 Gewone Algemene Vergadering van 14
juni 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 14 juni 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 Binnenlands Bestuur.

16. Algemene Vergadering d.d. 21 juni 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. 25 april 2011 in verband
met de Algemene Vergadering van Verko op dinsdag 21 juni 2011;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt
uitziet:
1. Verwelkoming.
2. Aanduiden van een schrijver en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten).
3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van
14 december 2010.
4. Verslag over het boekjaar 2010.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2010.
Financieel verslag van de Raad van Bestuur betreffende de Jaarrekening 2010.
Verslag van de Revisor.
Vaststellen van de Jaarrekening 2010.

400
4.5. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan de bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2010.
6. Benoemingen
7. Diversen.
Gelet op het gemeentedecreet.
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Gewone Algemene Vergadering van 21
juni 2011 van de Intercommunale Verko.
Art. 2 – De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Algemene Vergadering van de
Intercommunale Verko van 21 juni 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 Binnenlands Bestuur.

17. Algemene vergadering d.d. 8 juni 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 april 2011 van de Intercommunale
Westlede betreffende de algemene vergadering van 8 juni 2011;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de voorzitter bij
het tellen van de stemmen.
Gaat over tot geheime stemming;
De uitslag van de stemming is :
Ann Van Wesemael : ja : 18 stemmen – 2 blanco’s
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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 8 juni 2011.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing zal aan de Intercommunale en aan de toezichthoudende
overheid gestuurd worden.

18. Aanduiding en mandatering lasthebbers in de Gewone Algemene Vergadering d.d. 14 juni
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. 25 april 2011 van DDS
waarbij de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van
DDS op dinsdag 14 juni 2011 om 18.30 uur;
Gelet op de statuten van de intercommunale DDS;
Overwegende dat de gemeente 2 lasthebbers mag aanstellen;
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.
De uitslag is :
Voor het eerste mandaat : Kenneth Taylor: ja : 18 stemmen – Bart Segers : ja : 1 stem –
Kristof De Smet : ja : 1 stem
Voor het tweede mandaat :

Kristof De Smet: ja : 10 stemmen – Lien Van Driessche : ja : 9 stemmen –
Luc Van Herreweghe : ja : 1 stem
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Aangezien geen enkele kandidaat de absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
haalt, wordt een herstemming georganiseerd tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal
stemmen hebben behaald.
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 is:
Kristof De Smet : ja : 11 stemmen – Lien Van Driessche : ja : 9 stemmen
Besluit.
Art. 1 – De gemeente zal op de Gewone Algemene Vergadering van DDS op 14 juni 2011
vertegenwoordigd worden door volgende twee personen:
Kenneth Taylor, burgemeester, Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen (Serskamp)
Kristof De Smet, schepen, Bruinbekestraat 7 9260 Wichelen (Schellebelle)
Art 2 – Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar de intercommunale DDS c.v. en aan de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.
De zitting wordt geschorst om 21.29 uur en voortgezet om 21.34 uur.

19. Aanduiding en mandatering lasthebbers in de Gewone Algemene Vergadering d.d. 21 juni
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. 25 april 2011 van Verko
waarbij de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van
Verko op dinsdag 21 juni 2011;
Gelet op de statuten van de intercommunale Verko;
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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.
De uitslag is :
Voor het eerste mandaat : Martine De Wilde : ja : 10 stemmen – Luc Van Leuven : ja : 10 stemmen
Het college van burgemeester en schepenen trekt de voordracht van raadslid Martine De Wilde in.
Voor het tweede mandaat : Anneleen Rimbaut : ja : 10 stemmen – Lien Van Driessche : ja : 10 stemmen
Raadslid Anneleen Rimbaut trekt haar kandidaatstelling in.
Besluit.
Art. 1 – De gemeente zal op de Gewone Algemene Vergadering van Verko op 21 juni 2011
vertegenwoordigd worden door volgende twee personen : Luc Van Leuven, raadslid, Hulst 58 9260
Wichelen en Lien Van Driessche, raadslid, Watermolenweg 11 9260 Wichelen.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar de intercommunale Verko c.v. en aan de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.
Raadslid Julienne Gezels vraagt naar aanleiding van het gevaarlijke fietspad in de Paepestraat hoever
het staat met de uitwerking van de trage wegen op onze gemeente.
Schepen Daniël Praet wijst erop dat de gemeente zal leren uit de ervaringen met het fietspad
langsheen de N416. Uit opmetingen van de technische dienst in de Paepestraat blijkt in elk geval dat
enkele woningen heel dicht bij de openbare weg staan. Er zal ook een brief naar Wegen en Verkeer
Oost-Vlaanderen worden gestuurd om de K-waarde van de gewestwegen op onze gemeente vast te
stellen, want daarvan hangt de gewestsubsidiëring af. Raadslid Adolf Lammens herinnert eraan dat in
het verslag geschreven stond dat trage wegen een alternatief zouden vormen. Schepen Kristof De
Smet belooft een duidelijk antwoord op de volgende raadszitting.
Raadslid Luc Van Herreweghe vraagt bij voorrang de kerkmuur op het dorp van Serskamp te
herstellen. Hij waarschuwt er ook voor dat het dak, gevormd door de platanen voor de kerk in
Serskamp, doorbuigt en over enkele jaren dreigt door te zakken.
Raadslid Karel Vander Mijnsbrugge heeft gelezen dat er in samenspraak met de Zeeschelde voor het
Sociaal Huis een promenade zal worden aangelegd. Hij wil weten of er onteigeningen moeten
gebeuren en of de gemeente daarbij financieel zal tussenbeide komen. Schepen Kristof De Smet
belooft voor de volgende raadszitting een antwoord voor te bereiden.
Raadslid Vander Mijnsbrugge weet ook dat het beroep van het buurtcomité Beukenlaan tegen de
milieuvergunning van de nv Immo-Pima ontvankelijk is verklaard. Hij wil weten of die daardoor nu
opgeschort wordt. Schepen De Smet antwoordt dat die gewoon doorloopt.
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20. Bevordering tot onderluitenant bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst
De raad,
Gelet op het KB van 19 april 1999 tot vaststelling van de
geschiktheids- en bekwaamheidsvereisten alsmede van de benoembaarheids- en
bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten en de KB’s van 14
december 2001 en 8 april 2003 tot wijziging ervan;
Gelet op het organiek reglement van de brandweerdienst;
Gelet op de wet op de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
29 juli 1991;
Gelet op het besluit van de Gouverneur d.d. 21 maart 2011
waarbij de bevordering van Floris Timmermans tot onderluitenant-vrijwilliger niet werd goedgekeurd
omdat potentiële kandidaten met een diploma niveau 2 bij de Rijksbesturen door de
vacantverklaring benadeeld zouden zijn omdat zowel bij de vacantverklaring als in de dienstnota een
diplomavereiste van niveau 1 bij de Rijksbesturen werd gesteld;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 maart 2011 inzake
de intrekking van het gemeenteraadsbesluit d.d. 23 februari 2011 houdende de bevordering tot
onderluitenant bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 maart 2011 inzake
de vacantverklaring van een betrekking van onderluitenant, een betrekking bij bevordering te
begeven;
Gelet op de dienstnota 2011/02 d.d. 31 maart 2011
betreffende de vacantverklaring bij bevordering van een plaats van onderluitenant-vrijwilliger bij de
brandweerdienst met 29 april 2011 als uiterste datum voor het kandideren;
Overwegende dat nu ook potentiële kandidaten met een
diploma niveau 2 bij de Rijksbesturen zich kandidaat konden stellen;
Gelet op de kandidaatstelling d.d. 8 april 2011 van Floris
Timmermans, sergeant-majoor;
Overwegende dat dit de enige ontvangen kandidaatstelling is;
Overwegende dat betrokkene reeds geslaagd is voor de
bekwaamheidsproef van onderluitenant tijdens de vorige procedure, georganiseerd op 22 januari 2011;
Overwegende dat betrokkene het brevet van onderluitenant
heeft behaald op 31 januari 2003;
Gelet op het advies d.d. 3 mei 2011 van de officier-dienstchef
om betrokkene met ingang van 1 juni 2011 te bevorderen tot de graad van onderluitenant;
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Gelet op art. 90, 92, 94, 100 en 149 van de gemeentewet;
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 is : Floris Timmermans : ja : 19 stemmen; nee : 1 stem
Besluit
Art. 1 – Sergeant-majoor Floris Timmermans, geboren te Dendermonde op 19 februari 1973 en
wonende Doornweg 34 9260 Wichelen, wordt met ingang van 1 juni 2011 bevorderd tot de graad
van onderluitenant bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst.
Art. 2 – Deze beslissing zal samen met het dossier ter goedkeuring aan de heer Gouverneur, Federale
directie politiezaken en wapens – Brandweer, Gouvernementstraat 1 9000 Gent, opgestuurd
worden.

21. Toelating tot de stage van een brandweerman
De raad,
Overwegende dat er een betrekking van brandweerman vacant
is na het ontslag van brandweerman Luc Coopman;
Gelet op de kandidaatstelling d.d. 16 april 2011 van Pascal
Legas, waarin hij zich kandidaat stelt voor een functie bij de Vrijwillige Brandweer als brandweerman;
Gelet op de brief d.d. 10 mei 2011 van de officier-dienstchef
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 : Pascal Legas : ja : 20 stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Met ingang van 1 juni 2011 wordt Pascal Legas, Bohemen 35 bus 21 9260 Wichelen
toegelaten tot de stage als brandweerman bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst.
Art. 2 – Deze beslissing zal aan de officier-dienstchef bezorgd worden.
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De voorzitter stelt voor om de volgende zitting van de gemeenteraad met een week uit te stellen, tot
woensdag 6 juli 2011 dus.

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 21.55 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

A. Van Wesemael.

