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Zitting van 27 april 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, Julienne Gezels,
Dirk Eekhaut, Karel Vander Mijnsbrugge, Dietlinde Bombeke,
Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

Verontschuldigd:

Lien Van Driessche, raadslid

De zitting wordt geopend om 20.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1.

Tussentijdse evaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 - 2013 - Goedkeuring

Schepen Conny Beelaert licht dit agendapunt toe. Bij het begin van de legislatuur werd het
Lokaal Sociaal Beleidsplan opgemaakt en goedgekeurd. Nu zijn we halverwege de
planningsperiode 2008 – 2013. Bij omzendbrief heeft de bevoegde minister tegen 15 mei
2011 een tussentijdse evaluatie gevraagd. Er is met zes thema’s gewerkt. Een aantal
initiatieven zijn al gerealiseerd, een ander deel niet of nog niet.
Raadslid Adolf Lammens stelt dat de vraag is wat is gerealiseerd en wat wordt bijgestuurd.
Fouten die in het plan stonden zijn bijgestuurd, zoals bvb. de loketfunctie. In realiteit is met
moeite 30 % uitgevoerd, de schepen is creatief in het verwoorden waarom iets niet is
uitgevoerd. Wat de bijsturingen betreft, heeft genoemd raadslid enkel de loketfunctie
opgemerkt.
De schepen antwoordt dat het hier om een tussentijdse evaluatie gaat, er rest nog de helft van
de tijd. Er zijn ook altijd onvoorziene omstandigheden die een impact hebben op de realisatie
van een plan. Zo was er bvb. een verschuiving in het welzijnslandschap met de herindeling
van de werkingsgebieden van de Logo’s. Daar maken wij nu deel uit van een enorm groot
gebied met Logo Gezond +. Raadslid Lammens gaat ermee akkoord dat niet alles
voorzienbaar is : je kunt wel bijsturen, maar er worden niet altijd alternatieven aangegeven in
de evaluatie. Waarom kunnen beurzen niet in Wichelen worden georganiseerd ? Wetteren en
Dendermonde zijn daarvoor altijd kandidaat.
Raadslid Luc Van Leuven ziet positieve gerealiseerde punten, zoals bvb. de Boepscampagne
en de hervorming van het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen. Een degelijke
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nieuwe website zou een realisatiegraad van 50 % laten halen. De clusterwerking is vooral het
werk van vrijwilligers. Dat is heel goed geweest. Het is het aandeel van de gemeente dat
tekortschiet, zoals bijvoorbeeld de woonbehoeftestudie bij het GRS. De cijfers daarin zijn
ietwat gemanipuleerd, hij hoopt evenwel dat het correcte cijfers zijn. De gemeente mag dus
links en rechts een tandje bijsteken.
Schepen Beelaert stelt dat de website er wel degelijk komt. Een lokaal aanspreekpunt is niet
gerealiseerd. Het vrijwilligerswerk is inderdaad belangrijk : in het woon- en zorgcentrum
wordt een jaarlijks ontbijt met vrijwilligersbeurs georganiseerd. Nu, in het Jaar van de
Vrijwilliger, komt er een nieuw initiatief. Raadslid Van Leuven is van oordeel dat ook
vrijwilligers die in de luwte werken, in de bloemetjes mogen worden gezet.
De burgemeester stelt dat uitgerekend de vrijwilligers over de samenwerking met de
gemeente heel tevreden zijn. Subsidies en gebruik van materiaal kunnen al elektronisch
worden aangevraagd in afwachting van de nieuwe website.
De raad,
Gelet op het decreet van 19 maart 2004 betreffende het
lokaal sociaal beleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 12 september 2007
houdende de goedkeuring van het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013;
Gelet op de omzendbrief d.d. 10 juni 2010 van de Vlaamse
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Overwegende dat het bovengenoemde decreet een
tussentijdse evaluatie van het opgemaakte beleidsplan voorziet;
Overwegende dat daartoe een schriftelijk werkstuk is
opgemaakt, gebaseerd op bijdragen van de respectieve clusterverantwoordelijken;
Overwegende dat deze tussentijdse evaluatie eveneens
werd voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 26 april 2011;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Bijgevoegde tussentijdse evaluatie van het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 -2013
goed te keuren.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit wordt aan de OCMW-voorzitter bezorgd.
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2.

Aanvullend verkeersreglement oversteekplaats voor voetgangers Paepestraat
Wichelen

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Raadslid Adolf Lammens hoopt dat de
verkeerssituatie aan het station veiliger wordt. Hij vindt het goed dat er rekening gehouden is
met het risico tot blokkeren van de overweg. Toch zijn een drietal zaken niet overwogen.
Vooreerst moeten fietsers die van Strijp komen en naar de Bruinbeke willen, een tiental meter
in de verkeerde richting rijden om het zebrapad te bereiken, ofwel moeten ze afstappen.
Daarnaast vormt zich, als de overweg dicht is, een lange rij wagens richting Uitbergen. De
andere kant staat niets. Dat vormt een gevaar voor mensen die dan willen oversteken :
chauffeurs die uit Steenakker komen als de overweg dicht is, rekenen niet op overstekende
voetgangers. Ten derde is iedereen die binnen een straal van 30 meter rond het zebrapad
oversteekt, in overtreding. Hij vraagt zich af of de plaatsing van een oversteekplaats daar
opportuun is. De vraag is of het veiliger wordt.
Schepen Kristof De Smet is van oordeel dat de situatie nu ook onveilig is. Als je geen
zebrapad aanlegt, draag je ook verantwoordelijkheid. Raadslid Lammens repliceert dat
sommige oversteekplaatsen een vals gevoel van veiligheid geven. Raadslid Luc Van Leuven
is in principe ook voorstander van een zebrapad, maar vindt de argumentatie van raadslid
Lammens wel kloppen.
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 algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976
waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november
1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het mailbericht d.d. 24 juni 2010 van Martine
Rasschaert, Suikerstraat Wichelen (Schellebelle) waarin zij haar opmerkingen formuleert over
het oversteken van de gewestweg N 442 ter hoogte van Wichelen-station;
Overwegende dat de wegenwerken aan de gewestweg in
opdracht van respectievelijk TV3V en Aquafin intussen achter de rug zijn;
Gelet op het advies d.d. 9 maart 2011 van de lokale politie
inzake de aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de
stationsomgeving;
Met algemene stemmen.
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Besluit.
Art. 1 – Een oversteekplaats voor voetgangers af te bakenen op de Paepestraat te Wichelen ter
hoogte van kilometerpaal nr. 7. De afbakening zal gebeuren door witte banden evenwijdig
met de as van de rijbaan.
Art. 2 – Deze beslissing zal 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 vóór haar inwerkingtreding.
Art. 3 – Daarna wordt de beslissing opgestuurd aan de heer Gouverneur, 8ste directie, afdeling
81, Gouvernementstraat 1 9000 Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank
te Dendermonde en de Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen, Zuiderdijk 2 9230 Wetteren.

3.

Aankoop ladderwagen met staatstoelage - Toevoeging meerjarenprogramma 2002 2007

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Raadslid Luc Van Leuven wil weten of die uitgave
gecompenseerd zal worden bij de inwerkingtreding van de brandweerzone. De burgemeester
wijst erop dat de voorbije jaren steeds geld verzameld is. Eén gemeente krijgt nu de kans om
een grote aankoop te doen. Wat je hier financieel inbrengt, wordt afgetrokken van de zonekost
tot maximaal 20 % op de verschuldigde bijdrage. De kans bestaat dat de toelage hoger zal zijn
dan verwacht.
De raad,
Gelet op het voorstel van het Permanent Comité d.d. 22
maart 2011 om voor de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst van Wichelen een
automatische autoladder van 30 meter aan te kopen;
Gelet op de brief d.d. 28 maart 2011 van de officierdienstchef van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst met het voorstel tot wijziging
van het meerjarenprogramma 2002-2007 in het kader van de geglobaliseerde opdrachten voor
de aankoop van brandweermateriaal;
Overwegende dat in het verslag van de brandweerinspectie
d.d. 8 april 2010 te lezen staat dat de huidige ladderwagen als bouwjaar 1976 heeft en, gezien
zijn leeftijd van toen 34 jaar, in de nabije toekomst vervangen moet worden;
Overwegende dat in artikel 4 van de afgesloten
overeenkomst in de operationele prezone Zuid-Oost bij de minimumuitrusting per
brandweerpost één hoogtewerker of één ladderwagen is opgenomen;
Overwegende dat het vinden van wisselstukken voor de
huidige ladderwagen steeds moeilijker wordt, wat resulteert in dure herstellingskosten als het
voertuig voor de autokeuring wordt voorgereden;
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Overwegende dat dit jaar de ladderwagen na zes maanden
opnieuw moet worden aangeboden voor herkeuring en dat het risico dat het voertuig niet meer
tot het verkeer wordt toegelaten, reëel wordt;
Overwegende dat de nodige kredieten voor de aankoop
van een nieuwe ladderwagen voorzien zijn onder artikelnummer 351/743-98 van het budget
2011;
Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – De aankoop met staatstoelage van een automatische auto-draailadder +/- 30 meter –
Bijzonder bestek II/MAT/A26-181-06 (perceel 2) – Code 21300 – Prioriteitsniveau 1 voor de
Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst wordt goedgekeurd voor een bedrag van
€ 551 122,33 (BTW inbegrepen) en het meerjarenprogramma 2002 – 2007 voor de
Brandweerdienst wordt in die zin gewijzigd.
Art. 2 – De nodige kredieten zijn voorzien onder artikelnummer 351/743-98 van het budget
2011.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Federale Dienst van de Gouverneur –
Federale Directie Civiele Veiligheid, t.a.v. mevrouw Hilde Vanden Berghe, Kalandeberg 1
9000 Gent.

4.

Verkoop oud materieel technische uitvoeringsdienst en brandweerdienst

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Aangezien er de laatste jaren verschillend nieuw
materieel is aangekocht, is ook oud materieel overbodig geworden. Raadslid Adolf Lammens
merkt op dat de ladderwagen er nog niet bij is.
De raad,
Overwegende dat in de gemeentelijke loods nog oud
materieel beschikbaar is dat niet meer door de diensten wordt gebruikt, maar wel nog
bruikbaar is, minstens wat onderdelen ervan betreft;
Overwegende dat de brandweerdienst een motorpomp niet
langer meer in gebruik heeft en dat er particuliere belangstelling bestaat om die aan te kopen;
Overwegende dat het daarom aangewezen is die zaken
openbaar te verkopen zodat elke geïnteresseerde dezelfde kansen heeft om die aan te kopen;
Overwegende dat het de gemeenteraad toekomt om de
voorwaarden voor een openbare verkoop vast te leggen en het college te belasten met de
praktische uitvoering ervan;
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Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Volgend oud technisch materieel te koop aan te bieden : een tractor Renault
(bouwjaar 1974), een dubbele rol Bomag voor wisselstukken, een spuitmachine Wolters voor
wegsignalisatie (bouwjaar 1993), een kolomboormachine Tru Tool TT25, een aanzuigpomp
voor grondfilters Callens en een sleufdammer met benzinemotor.
Art. 2 – Een motorpomp Ziegler met 1100 cc benzinemotor (luchtgekoelde VW-motor) met
toebehoren (bouwjaar 1972) te koop aan te bieden.
Art. 3 – De minimum instelprijzen als volgt te bepalen : € 400 voor de tractor, € 100 voor de
dubbele rol, € 100 voor de spuitmachine, € 50 voor de kolomboormachine, € 100 voor de
aanzuigpomp, € 125 voor de sleufdammer en € 100 voor de motorpomp.
Art. 4 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de praktische uitvoering
van de openbare verkoop.
Art. 5 – De opbrengsten van de verkoop zullen ingeschreven worden op art. 351/773-98,
421/773-98 en 421/774-51 van het budget 2011.

5.

Wijziging rooiplan ambachtelijke zone Meerbos - definitieve vaststelling

De burgemeester licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 23 februari 2011
inzake de voorlopige vaststelling van de wijziging van het rooiplan ambachtelijke zone
Meerbos;
Gelet op het ontwerp rooi- en onteigeningsplan,
opgemaakt door de bvba Topofin, Smetledestraat 2b 9260 Wichelen (Serskamp) op 8 februari
2011;
Gelet op het onderzoek van baat en kommer, gehouden
van 3 maart tot 1 april 2011;
Gelet op de algemene bekendmaking en de individuele
berichten aan de eigenaars;
Overwegende dat geen schriftelijke noch mondelinge
bezwaren ontvangen zijn;
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005,
inzonderheid de artikelen 42 en 43;
Gelet op de wet van 29 maart 1962, inzonderheid artikel
16, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw;
Gelet op het rooiplan van de ambachtelijke zone Meerbos,
definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 oktober 1994;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Het ontwerp van rooi- en onteigeningsplan betreffende de rooilijn ambachtelijke zone
Meerbos, opgesteld door de bvba Topofin op 8 februari 2011 definitief vast te stellen.
Art. 2 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit
besluit.

6.

Goedkeuring beleidsverklaring alcohol- en drugsmisbruik GIBO Wichelen

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Raadslid Adolf Lammens wil weten of
tijdens de pauze alcohol kan worden gedronken. Mede omdat hij zelf leerkracht is, vindt de
schepen dat niet wenselijk. Evenmin kan iemand die jarig is, alcoholhoudende dranken
meebrengen voor de collega-leerkrachten.
De raad,
Overwegende dat het schoolbestuur verantwoordelijk is
voor het welzijnsbeleid binnen zijn onderwijsinstellingen;
Overwegende dat alcohol- en drugsmisbruik door
personeelsleden de veiligheid en gezondheid van andere personeelsleden en leerlingen in
gevaar kan brengen;
Overwegende dat een afdoend beleid tegen alcohol- en
drugsmisbruik bijgevolg noodzakelijk is;
Overwegende dat dit tevens deel uitmaakt van een
efficiënt en modern personeelsbeleid;
Overwegende dat dit de kwaliteit van en het vertrouwen in
het onderwijs ten goede komt;
Gelet op het protocol van akkoord in het overlegcomité
scholengemeenschap Scheldeland van 15/03/2011;
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Gelet op de Wet van 24 februari 1921 betreffende het
verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen,
ontsmettingsstoffen en antiseptica en van stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (B.S. 06.03.1921) en haar
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de Besluitwet van 14 november 1939 betreffende
de beteugeling van de dronkenschap (B.S. 18.11.1939);
Gelet op het Decreet van 27 maart 1991 betreffende de
rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de
gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (B.S. 25.05.1991);
Gelet op de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18.09.1996);
Gelet op het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998
betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
(B.S. 31.03.1998);
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003
betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S. 16.06.2003);
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op bijgevoegde beleidsverklaring, uitgewerkt door
het OVSG;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – De beleidsverklaring inzake alcohol- en drugsmisbruik, zoals gevoegd in bijlage goed
te keuren.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de personen die onder
gezag arbeid verrichten in de gemeenteljke onderwijsinstelling GIBO Wichelen.

7.

Algemene Vergadering d.d. 21 juni 2011 - Intercommunale Blijdorp III Goedkeuring agendapunten

De voorzitter leidt dit agendapunt in.
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
Intercommunale Blijdorp III, dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke
handicap;
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Gelet op de aangetekende brief d.d. 4 april 2011 van de
Intercommunale Blijdorp III met de agenda van de algemene vergadering van 21 juni 2011
die er als volgt uitziet :
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring verslag vorige vergadering (30.11.2010)
Rekeningen 2010 – kwijting bestuurders en commissaris-revisor
Activiteitenverslag Blijdorp III 2010
Aanvaarden ontslag en benoeming leden Raad van Bestuur voor de gemeenten
Buggenhout en Waasmunster
Varia

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.
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 Blijdorp III d.d. 21 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 Blijdorp
III, Blijdorpstraat 3 9255 Buggenhout en aan de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden.

8.

IMEWO - Goedkeuring kapitaaloperatie 2011

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Raadslid Luc Van Herreweghe vraagt waarom
onze gemeente niet zou deelnemen aan de tweede ronde. De schepen wil zien of het beloofde
rendement van 6,25 % wordt gehaald. Genoemd raadslid merkt ook op dat op de
informatievergadering van Imewo is gezegd dat 10 miljoen ‘slimme’ meters zullen worden
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geïnstalleerd : dat zou een meerkost zijn voor de burgers, maar een opbrengst voor de
gemeenten.
De raad,
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit
distributienetbeheer elektriciteit en 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. 7 maart 2011 tot een dubbele kapitaaloperatie (kapitaalvermindering/kapitaalverhoging);
Overwegende dat het de bedoeling is om de
kapitaalstructuur van Imewo tot optimaliseren, waardoor de openbare besturen op termijn een
hogere financiële vergoeding bekomen;
Overwegende dat de privé-aandeelhouder, die momenteel
30% van de aandelen bezit, een gedeelte van haar kapitaal in de distributienetbeheerders
wenst terug te nemen en dat om deze reden als eerste luik binnen Imewo werd beslist tot een
kapitaalvermindering ten bedrage van 206.347.713,74 euro (waarvan voor de openbare
besturen 144.443.411,48 euro, zijnde 77.543.988,11 euro in de activiteit elektriciteit en
66.899.423,37 euro in de activiteit gas);
Overwegende dat als tweede luik door de Raad van
Bestuur beslist werd vermelde bedragen van de openbare sector in het
energiedistributienetbeheer te behouden, dit via een kapitaalverhoging in hoofde van de
openbare besturen, vertegenwoordigd door aandelen F (met stemrecht) en aandelen E”
(zonder stemrecht);
Overwegende dat de middelen voor de kapitaalverhoging
met aandelen F en E” door de openbare besturen uitsluitend voortkomen uit de
kapitaalvermindering van hun aandeel met terugbetaling op aandelen A, en dat er in principe
geen kapitaalinjectie nodig is, tenzij extra ingeschreven wordt in de tweede ronde;
Gelet op de Koninklijke besluiten d.d. 2 september 2008
met betrekking tot de meerjarentarieven elektriciteit en aardgas waarin voor de toekenning
van de billijke vergoeding aan de distributienetbeheerders wordt uitgegaan van een optimale
financieringsverhouding naargelang het eigen vermogen al dan niet boven de drempel van één
derde ten opzichte van de Geïnvesteerde Kapitalen (GIK) (hoofdzakelijk bestaande uit de
RAB : Regulated Asset Base) uitkomt en dat aldus de indeling van het kapitaal resulteert in
twee “regulatoire schijven”;
Gelet op de eerste “regulatoire schijf” (≤ 1/3 RAB),
waarvoor een vergoeding wordt toegekend die met de huidige gegevens neerkomt
- in de activiteit elektriciteit : op 7,46 % (realiteit 2009 gevalideerd door CREG) en 6,85 %
(inschatting realiteit 2010) en
- in de activiteit gas : op 8,30 % (realiteit 2009 gevalideerd door CREG) en 7,698 %
(inschatting realiteit 2010);
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Gelet op de tweede “regulatoire schijf” (> 1/3 RAB)
waarvoor een vergoeding van “OLO10J +70 basispunten” wordt toegekend die met de huidige
gegevens, zowel voor de activiteit elektriciteit als gas, neerkomt op 4,64 % (realiteit 2009
gevalideerd door CREG) en 4,14 % (inschatting realiteit 2010) (deze vergoeding is via de
OLO-parameter gekoppeld aan de evolutie van het algemene rentepeil);
Overwegende dat uit het strategisch plan inzake
distributienetbeheer op lange termijn blijkt dat er tussen 2010 en 2018 geen gestage groei van
investeringen zal zijn, waardoor de RAB van Imewo in de komende jaren evenredig zal stijgen,
met overeenstemmende evolutie van de billijke vergoeding;
Overwegende dat de overblijvende aandelen A zich situeren
in de eerste regulatoire schijf en dat de nieuw te creëren aandelen F en E” in functie van
voornoemde drempel t.a.v. de RAB op termijn zullen evolueren naar de eerste regulatoire
schijf;
Overwegende dat, ingeval van evenredige onderschrijving
van de aandelen F en aandelen E”, de onderlinge kapitaalverhouding tussen de openbare
deelnemers behouden wordt;
Overwegende dat Electrabel nv bereid is om af te zien van
het recht om deel te nemen aan eventuele toekomstige kapitaalverhogingen, voor zover het
Eigen Vermogen van Imewo niet daalt onder de 33 %;
Overwegende dat de dubbele kapitaalbeweging reeds vanaf
midden 2011 resulteert in een verhoogd rendement in hoofde van de openbare besturen door de
stijging van hun proportioneel aandeel in de eerste (gunstige) regulatoire schijf;
Overwegende dat het voordeel over de periode 2011-2018
voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders geschat wordt op ruim 37 miljoen euro
extra billijke vergoeding, bij volledige uitrol van het project Slimme Meters, en dat bijgevolg
ook voor Wichelen hier een financieel voordeel aan verbonden is;
Overwegende dat het louter reduceren van het kapitaal
momenteel niet aangewezen is om te vermijden dat het Eigen Vermogen op termijn onder de
drempel van één derde van de RAB zou duiken zodat er in de komende jaren meerdere
kapitaalverhogingen zouden moeten worden doorgevoerd;
Overwegende dat het aan te bevelen is dat de openbare
besturen voldoende buffer aanhouden waardoor het mogelijk is om bij de voorziene uittreding
van Electrabel nv (einde 2018) het eventueel vrijgekomen kapitaal (dat vergoed wordt in de
eerste regulatoire schijf) over te nemen;
Overwegende dat de documentatie van de voorgestelde
kapitaaloperatie per brief d.d. 7 maart 2011 aan de gemeente doorgestuurd is, o.a. met melding
van de concrete bedragen van de gemeente;
Overwegende dat deze kapitaaloperatie ook verwerkt is in
een ontwerp van statutenwijziging dat bij de deelnemers van Imewo voorligt als eerste
agendapunt van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, die op 27 juni 2011 zal
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worden bijeengeroepen en dat de kapitaaloperatie pas kan geschieden onder voorbehoud van de
goedkeuring van deze statutenwijziging;
Overwegende dat het stemrecht van Electrabel op de
algemene vergadering als gevolg van de optimalisering van de kapitaalstructuur maximaal
beperkt wordt tot 25% + 1 aandeel;
Overwegende dat de kapitaalverhoging aangeboden wordt
in twee rondes, nl. een eerste ronde waarbij kan ingetekend worden met een maximaal bedrag
dat bepaald is a rato van het huidig aandeel van de gemeente in het aandelenpakket A
toekomend aan de openbare sector binnen Imewo, en een tweede ronde waarbij kan ingetekend
worden op een bijkomend bedrag, indien niet alle openbare besturen zouden intekenen op het
hen toekomend deel uit de eerste ronde en voor zover het eigen deel uit de eerste ronde volledig
werd opgenomen, en dat in deze tweede ronde de toekenning zal gebeuren a rato van de
opgegeven bedragen en dat bij overintekening zal worden overgegaan tot een proportionele
reductie in functie van de door de geïnteresseerden opgegeven bedragen, bij voorrang toe te
kennen aan de aandelen F;
Overwegende dat de kaptaaloperatie beschouwd wordt per
distributienetbeheerder en slechts kan doorgaan voor Imewo indien de voorgestelde
kapitaalverhoging ten belope van 90% van het aandeel toekomend aan de openbare sector
wordt onderschreven;
Overwegende dat voorzien is dat de dubbele
kapitaalbeweging zich zal realiseren op 30 juni 2011, maar dat het doorsturen van de
raadsbesluiten aan het secretariaat van Imewo wordt verwacht uiterlijk 15 juni 2011, in het
kader van de finale verwerking van de eventuele tweede inschrijvingsronde;
Overwegende dat alle bepalingen en principes van het
dossier één onverbrekelijk en ondeelbaar geheel vormen;
Overwegende dat deze kapitaaloperatie geen effect heeft op
de gemeentebegroting, tenzij ingeschreven wordt in de tweede ronde op de niet opgenomen
bedragen van de andere openbare besturen;
Gelet op het 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 de voorgestelde kapitaaloperatie van de
opdrachthoudende vereniging Imewo, geformuleerd per brief aan de gemeente d.d. 7 maart
2011 en in te schrijven nl.
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-

760.235,18 euro voor de eerste ronde, activiteit elektriciteit (vertegenwoordigd door
aandelen Fe);
- 360.050,33 euro voor de eerste ronde, activiteit gas (vertegenwoordigd door aandelen
Fg);
- 0,00 euro voor de eerste ronde, activiteit elektriciteit (vertegenwoordigd door aandelen
E”e)
- 26.685,21 euro voor de eerste ronde, activiteit gas (vertegenwoordigd door aandelen
E”g);
dit onder voorbehoud van enerzijds de goedkeuring van de statutenwijziging door de algemene
vergadering in zitting van 27 juni 2011 en anderzijds een globaal bereikt inschrijvingsbedrag
door de deelnemende gemeenten dat overeenkomt met minstens 90 % van de door Imewo
voorgestelde kapitaalverhoging;
Art. 2 – 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. Brusselsesteenweg
199 te 9090 Melle.

9.

Algemene Vergadering IMEWO d.d. 27 juni 2011 - Goedkeuring agenda

De voorzitter leidt dit agendapunt in.
De raad,
Overwegende dat de gemeente deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging “Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in
West- en Oost-Vlaanderen” afgekort tot IMEWO;
Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven
van 7 maart 2011 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering, tevens
jaarvergadering van Imewo, die op 27 juni 2011 plaatsheeft in het “Godshuis”, Leemweg 11
te St-Laureins;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de
gemeente doorgestuurd werd;
Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient
te hechten aan de agenda van de algemene vergadering;
Overwegende dat Imewo tevens per brief d.d. 7 maart
2011 een beslissing van de raad van bestuur van Imewo d.d. 25 februari 2011 met betrekking
tot een dubbele kapitaaloperatie aan de gemeente overgemaakt heeft, dit via een afzonderlijke
zending;
Overwegende dat deze kapitaaloperatie en de hiermee
gepaard gaande statutenwijziging als bedoeling hebben de kapitaalstructuur van de Vlaamse
gemengde distributienetbeheerders, waaronder Imewo, te optimaliseren, waardoor de
openbare besturen op termijn een hogere financiële vergoeding bekomen;
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Overwegende dat naar aanleiding van de voorgestelde
kapitaalsverhoging binnen Imewo, naast de bestaande aandelen A en E, in hoofde van de
openbare besturen twee nieuwe aandelencategorieën worden gecreëerd, nl. de aandelen F (met
stemrecht) en de aandelen E” (zonder stemrecht)(artikelen 8, lid A en 8 lid B);
Gelet op de verdere omschrijvingen van het aandeel van
de deelnemers in het vereffingssaldo (artikelen 30. lid A en 30 A bis);
Gelet op enkele tekstverfijningen en –preciseringen in
andere hoofdstukken (nl. artikelen 17, 18, 19, 27 en in het register);
Overwegende dat voor de verdere motivering van deze
statutenwijziging verwezen wordt naar het afzonderlijk raadsbesluit dat de gemeente neemt
ten aanzien van de kapitaaloperatie;
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 de agenda van de algemene vergadering, tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 27 juni 2011:
1) Goedkeuring van de statutenwijzigingen en bijlage
2) Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2010
3) Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
4) Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris met
betrekking tot het boekjaar 2010
5) Statutaire benoemingen
6) Statutaire mededelingen
Art. 2 – Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging Imewo.
Art. 3 – De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering, tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 27 juni
2011, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
Art. 4 – 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. Brusselsesteenweg
199 te 9090 Melle.
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10. FINIWO - Intekening financiering investeringsbeleid hernieuwbare energie
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Aangezien met een uitzonderlijk dividend
wordt gefinancierd, is dit een goede zaak voor de gemeente.
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 hernieuwbare energie per
aangetekend schrijven van 29 maart 2011;
Overwegende dat de Algemene Vergadering van FINIWO
van 13 december 2011 heeft beslist te investeren in projectvennootschappen voor
hernieuwbare energie;
Overwegende dat de Raad van Bestuur van FINIWO in
zijn vergadering van 25 maart 2011 de krachtlijnen voor het investeringsbeleid heeft
vastgelegd en in het bijzonder voor de financiering na te streven de investeringen in
kapitaalsaandelen met eigen middelen te financieren en voor de inbreng in achtergestelde
leningen gebruik te maken van het commercial paper programma;
Overwegende dat de Raad van Bestuur in zijn vergadering
van 25 maart beslist heeft over te gaan tot een kapitaalverhoging door de creatie van 240 000
aandelen F1 met een nominale waarde van € 12,50 die voor 1/3 de worden volstort en deze
aandelen over de deelnemers te verdelen in functie van de verhoudingen in de rekeningsector
F3;
Overwegende dat het opnemen van financiële middelen
met het commercial paperprogramma gebonden is aan onderliggende gemeentelijke
waarborgen en dat de Raad van Bestuur voor de financiering van zijn beleid voor de
eerstvolgende periode van 5 jaar een globaal bedrag van € 30 miljoen ter beschikking wil
hebben en dit over de deelnemers heeft verdeeld in functie van de verhoudingen in de
rekeningsector F3;
Gelet op de overeenkomst inzake een
multideviezenprogramma voor de uitgifte van thesauriebewijzen tussen FINIWO, de emitent,
en KBC Bank nv, de domicilieringsagent en bemiddelaar;
Overwegende dat aan de gemeente Wichelen aangeboden
wordt in te tekenen op de financiering van het investeringsbeleid voor hernieuwbare energie
door in te tekenen op 1 536 aandelen F1 voor een nominale waarde van € 19 200,00 en een
gemeentelijke waarborg af te leveren voor een bedrag van € 191 980,72.
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Overwegende dat de intekening op het investeringsbeleid
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 – In te tekenen op 1 536 aandelen F1 elk met een nominale waarde van € 12,50 voor
een totaal bedrag van € 19.200,00 en deze voor 1/3de, € 6 400,00, te volstorten met de
dividenden die FINIWO op basis van het boekjaar 2011 hiertoe zal uitbetalen.
Art. 2 – Verklaart zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te stellen, interesten en
bijhorigheden, ten aanzien van KBC Bank nv, Havenlaan 2 te 1080 Brussel, die met FINIWO
een overeenkomst heeft afgesloten als domiciliëringsagent en bemiddelaar voor een
multideviezenprogramma voor een bedrag van maximaal € 191 980,72 waarop de gemeente
intekent op het investeringsbedrag voor hernieuwbare energie.
Art. 3 – Het college van Burgemeester en Schepen 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 t.a.v. de heer Johan Locquet.

11. Algemene Vergadering FINIWO d.d. 27 juni 2011 - Goedkeuring agenda
De voorzitter leidt dit agendapunt in.
Raadslid Etienne De Vos stelt vast dat tijdens de gemeenteraad niets is opgenomen in verband
met Dexia. Daar gaat het nog altijd niet goed, maar er worden nog steeds bonussen uitbetaald.
Het zou goed zijn, mocht onze gemeente haar tegoeden beveiligen en het voorbeeld van Gent
volgen. Het getuigt van goed huisvaderschap om zijn tegoeden te spreiden. Dit is een
bedenking ter overweging.
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 Algemene Vergadering van FINIWO die bijeengeroepen wordt op 27 juni 2011
per aangetekend schrijven van 28 maart 2011;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van
zijn vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering bepaalt;
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Overwegende dat het verslag van de Raad van Bestuur een
getrouwe weergave is van de activiteiten die FINIWO in 2010 heeft ontwikkeld en deze
activiteiten in overeenstemming zijn met het ondernemingplan van FINIWO dat door de
Algemene Vergadering van 25 juni 2007 is goedgekeurd;
Overwegende dat de jaarrekening 2010 en de balans per
31 december 2010 een getrouwe weergave zijn van de financiële resultaten voor het boekjaar
2010 en de commissaris een verslag heeft opgemaakt over zijn controlewerkzaamheden,
zonder voorbehoud;
Overwegende dat de winstverdeling een getrouwe
uitvoering is van de statutaire bepalingen;
Overwegende dat de raad van bestuur een voorstel
formuleert om de bepalingen van de artikels 7 en 35 van de statuten te wijzigen;
Overwegende dat de raad van bestuur de krachtlijnen heeft
bepaald voor een investeringsbeleid in hernieuwbare energie en een gemotiveerd verslag
overmaakt om een financiële participatie te nemen in een werkmaatschappij met MBZ voor
de realisatie van een windproject in het havengebied van Zeebrugge in een eerste fase op de
terreinen van COBELFRET, TOYOTA en WALLENIUS;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn
gevoegd;
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 die aan de dagorde
staan van de Algemene Vergadering van FINIWO van 27 juni 2011 :
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Jaarrekening 2010
3. Verslag van de commissaris
4. Investeringsbeleid in hernieuwbare energie
a. Project windenergie Zeebrugge
b. Werkmaatschappij FINECO
5. Statutenwijziging
6. Statutaire benoemingen
Art. 2 – Keurt het verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2010 goed en beslist
kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor hun werkzaamheden
gedurende het boekjaar 2010.
Art. 3 – Keurt het voorstel voor de wijziging van de artikelen 7 en 35 van de statuten en de
gecoördineerde tekst van de statuten goed.
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Art. 4 – Keurt de krachtlijnen van het investeringsbeleid voor hernieuwbare energie goed en
verzoekt FINIWO een financiële participatie te nemen in de werkmaatschappij FINECO met
MBZ voor de realisatie van het windproject in het havengebied van Zeebrugge met in een
eerste fase telkens 2 windturbines op de terreinen van COBELFRET, TOYOTA en
WALLENIUS.
Art. 5 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van FINIWO van 27 juni 2011 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 6 – 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.

12. Aanduiding en mandatering afgevaardigde van de gemeente op de Algemene
Vergadering d.d. 21 juni 2011 van de Intercommunale Blijdorp III
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
intercommunale Blijdorp III, dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke
handicap;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 4 april 2011 waarbij
de gemeente werd uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Blijdorp
III op 21 juni 2011;
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het decreet van 6
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 79 §2 van voornoemd decreet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat het college van burgemeester en
schepenen raadslid Anneleen Rimbaut als afgevaardigde voordraagt;
Gaat over tot geheime stemming.
De twee jongste raadsleden, Dietlinde Bombeke en Anneleen Rimbaut, assisteren de
voorzitter bij het tellen van de stemmen;
De uitslag van de stemming is :
Anneleen Rimbaut : ja : 19 stemmen, blanco 1 stem.
Besluit.
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Art. 1 – Anneleen Rimbaut, raadslid, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp), wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering d.d. 21 juni
2011 van de intercommunale vereniging Blijdorp III.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing zal naar de intercommunale Blijdorp III, Blijdorpstraat
3 9255 Buggenhout en de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden opgestuurd
worden.

13. Algemene Vergadering Imewo d.d. 27 juni 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 7 maart 2011 van
IMEWO, waarin een Algemene Vergadering wordt aangekondigd die plaatsvindt op 27 juni
2011 om 11.00 uur in het Godshuis, Leemweg 11 Sint-Laureins;
Overwegende dat de meerderheid schepen Yvan De
Coninck als effectief volmachtdrager voordraagt;
Overwegende dat de CD&V-fractie raadslid Luc Van
Leuven als effectief volmachtdrager voordraagt en na afloop van de eerste stemronde ook als
plaatsvervanger;
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Dietlinde Bombeke en Anneleen Rimbaut, assisteren de
voorzitter bij het tellen van de stemmen;
De uitslag is :
Voor de volmachtdrager : Yvan De Coninck : ja : 11 stemmen
Luc Van Leuven : ja : 8 stemmen
Luc Van Herreweghe : ja : 1 stem
Voor de plaatsvervanger : Luc Van Leuven : ja : 19 stemmen
Luc Van Herreweghe : ja : 1 stem
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Besluit.
Art. 1 – Yvan De Coninck, schepen, Bohemen 77 9260 Wichelen aan te duiden als
volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering
van IMEWO op 27 juni 2011.
Art. 2 – Luc Van Leuven, raadslid, Hulst 58 9260 Wichelen aan te duiden als
plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de Gewone
Algemene Vergadering van IMEWO op 27 juni 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.

14. Algemene Vergadering Finiwo d.d. 27 juni 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 Algemene Vergadering van FINIWO die bijeengeroepen wordt op 27 juni 2011
per aangetekend schrijven van 28 maart 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, Dietlinde Bombeke en Anneleen Rimbaut assisteren de voorzitter
bij het tellen van de stemmen;
De uitslag van de stemming is :
voor de volmachtdrager : Yvan De Coninck : ja : 14 stemmen
Luc Van Leuven : ja : 5 stemmen, blanco 1 stem
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voor de plaatsvervanger : Luc Van Leuven : ja : 11 stemmen
Luc Van Herreweghe : ja : 9 stemmen

Besluit
Art. 1 – De heer Yvan De Coninck, Schepen, Bohemen 77 9260 Wichelen
(yvan.de.coninck@telenet.be) aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te
nemen aan de Algemene Vergadering van FINIWO op 27 juni 2011.
Art. 2 – Luc Van Leuven, raadslid, Hulst 58 9260 Wichelen aan te duiden als
plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene
Vergadering van FINIWO op 27 juni 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.

14.A Voorlopige vaststelling RUP opheffing reservatiestrook Uitbergen bezwaarschrift
Raadslid Etienne De Vos leidt dit agendapunt in. Het college van burgemeester en schepenen
heeft in zitting van 11 januari 2011 een goed alternatief gevraagd voor het zwaar verkeer dat
via Uitbergen naar de E17 rijdt. Genoemd raadslid heeft dan de MER-screening bekeken en
heeft bij de voorlopige vaststelling van het RUP opheffing reservatiestrook ook geen
alternatief gevonden. Onze gemeente kan nu ook een verbod opleggen voor vervoer boven de
3,5 ton op ons grondgebied of een tonnageverbod + 3,5 ton op de gewestweg N442.
Raadslid Adolf Lammens wil van de N442 een N442b maken, zoals Berlare dat heeft gedaan
met de N442 (nu : N442a) op haar grondgebied. Daarvoor is een gemeenteraadsbesluit nodig.
Hij doet dit voorstel niet als amendement.
Raadslid Luc Van Herreweghe is van mening dat een bezwaar tegen de opheffing moet
worden ingediend. Anders is er immers geen alternatief voor het zwaar verkeer naar de E17
vanuit onze gemeente over het grondgebied van Uitbergen. Dat is een probleem voor de
plaatselijke nijverheid.
De raad,
Gelet op het KB van 07/11/1978 houdende vaststelling
van het gewestplan Dendermonde;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente
Berlare van 22/10/2007 waarin het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Berlare definitief
werd vastgesteld;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente
Berlare van 22/10/2007 waarin een aanvullend verkeersreglement goedgekeurd werd op de
invoering van een tonnagebeperking tot 3,5 ton in de Veerstraat in Uitbergen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente
Wichelen van 27/02/2008 waarin een positief advies werd gegeven voor het aanvullend
verkeersreglement voor een tonnagebeperking tot 3,5 ton in de Veerstraat in Uitbergen;
Gelet op het Onderzoek tot Plan-MER-plicht van de
gemeente Berlare voor het RUP Opheffing reservatiestrook Uitbergen van november 2010;
Gelet op het schrijven van de gemeente Berlare d.d.
23/12/2010 aan het CBS van Wichelen voor advies over het voorlopig vaststellen van het
RUP Opheffing reservatiestrook Uitbergen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente
Berlare van 23/02/2011 waarin het RUP Opheffing reservatiestrook Uitbergen voorlopig werd
vastgesteld;
Overwegende dat het CBS van Wichelen in zijn zitting
van 07/11/2011 kennis genomen heeft van het schrijven van de gemeente Berlare van
23/12/2010;
Overwegende dat het CBS van Wichelen in zijn schrijven
d.d. 11/01/2011 aan het CBS van de gemeente Berlare een goed alternatief heeft gevraagd
voor de tonnagebeperking in de Veerstraat;
Overwegende dat de Vlaamse Overheid de Gemeente
Berlare heeft vrijgesteld voor het uitvoeren van een MER (schrijven d.d. 17/02/2011);
Overwegende dat het RUP Opheffing reservatiestrook
Uitbergen geen rekening houdt met een alternatief voor de tonnagebeperking tot 3,5 ton in de
Veerstraat in Uitbergen;
Gehoord de toelichting van raadslid Etienne De Vos die
vaststelt dat er voor het zwaar vervoer vanuit Wichelen richting E17 geen kort alternatief via
Uitbergen meer voorhanden is;
Gelet op het gemeentedecreet
Met 9 ja-stemmen (Luc Van Herreweghe, Lydia Van den
Abbeele, Adolf Lammens, Etienne De Vos, Luc Van Leuven, Julienne Gezels, Dirk Eekhaut,
Karel Vander Mijnsbrugge en Dietlinde Bombeke) bij 11 onthoudingen (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)
Besluit
Art. 1 – Bezwaar aan te tekenen tegen de voorlopige vaststelling van het RUP Opheffing
reservatiestrook Uitbergen
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Art. 2 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast dit bezwaarschrift over te
maken aan het college van burgemeester en schepenen van Berlare, de gemeenteraad van
Berlare en de GECORO van Berlare.
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast een kopie van dit
bewaarschrift over te maken aan :
Agentschap Ruimte en Erfgoed, Directie Coördinatie-Werking
Agentschap Ruimte en Erfgoed Oost-Vlaanderen
Deputatie provincie Oost-Vlaanderen
Het gemeentebestuur van Dendermonde
Het gemeentebestuur van Wetteren
Het gemeentebestuur van Lede
Het gemeentebestuur van Erpe-Mere

De burgemeester wil de onthouding van zijn fractie toelichten. Hij is van oordeel dat het
college al eerder een duidelijk standpunt heeft ingenomen. De meerderheid vindt het
bovendien jammer dat agendapunten op deze manier, zonder voldoende voorbereiding en
onderbouwing, worden voorgebracht. De raadsleden zouden bij voldoende inwerking hebben
kunnen vaststellen dat de sigmawerken rond de Zeeschelde het onmogelijk maken om die
alternatieve weg nog aan te leggen. In dat gebied zijn er ook eigenaars, wier bouwgrond
gehypotheceerd was door de intekening van de reservatiestrook, die nu hun grond kunnen
gebruiken waarvoor hij dient.
Raadslid Adolf Lammens wil nog drie vragen stellen.
Meer dan één jaar geleden werd het herstel van trage wegen op onze gemeente goedgekeurd.
Volgens het actieplan 2010 zouden 5 van de 117 trage wegen toegankelijk worden gemaakt.
Hij wil nu weten of het Regionaal Landschap Schelde – Durme op dat vlak al iets heeft
ondernomen.
Schepen Kristof De Smet antwoordt dat het Regionaal Landschap projectgelden heeft
gekregen die in 2010 prioritair aangewend zijn in andere gemeenten van het werkingsgebied
die al vroeger klaar waren met hun plannen voor het toegankelijk maken van trage wegen. Nu,
in 2011, krijgt onze gemeente prioriteit.
Genoemd raadslid vindt het ook heel eigenaardig dat de gemeente de kosten voor de nieuwe
rioolaansluiting van de Vrije Basisschool in Schellebelle, in totaal zowat € 2 600, op zich
neemt in het kader van het flankerend onderwijsbeleid. Hij heeft niets tegen het flankerend
onderwijsbeleid of de vrije school. Het flankerend onderwijsbeleid gaat uit van de noden van
de leerlingen, niet van de vragen van de scholen. Hij noemt die handelwijze onwettelijk
omdat zo bijgedragen wordt tot het privaat patrimonium. Schepen Daniël Praet antwoordt dat
op die manier de school wordt gesteund. Schepen Kristof De Smet meent dat genoemd
raadslid klacht moet indienen tegen de volgens hem onwettelijke beslissing.
Raadslid Lammens heeft vorige week een uitgebreide toelichting in de pers kunnen lezen over
de tijdelijke milieuvergunning voor de NV Immo Pima op de Anker in Serskamp. De
raadsleden hebben daar één week later kennis van kunnen nemen. Hij heeft er niets op tegen
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dat pers en raadsleden tegelijkertijd worden geïnformeerd. De burgemeester antwoordt “die
opmerking mee te zullen nemen”.
Raadslid Etienne De Vos stelt vast dat het bestuur spreekt over ‘objectieve berichtgeving’. Er
is echter geen studie van de hoeveelheid te breken materiaal gebeurd. De burgemeester stelt
dat het een interne studie was, berekend door een ingenieur van de gemeente. Met de
gegevens van de ontwerper heeft hij op verschillende plaatsen contact opgenomen om tot dat
resultaat te komen dat in de vergunning is opgenomen. Raadslid De Vos is van mening dat de
politiek verantwoordelijken de cijfers hebben bijgekleurd. Schepen Albert Van Malderen
noemt dat een flagrante leugen. De burgemeester verklaart dat op basis van de studie van de
interne dienst de beslissing van het college is genomen.
Raadslid Karel Vander Mijnsbrugge wil weten waarom het advies van OVAM niet gevolgd is
bij de milieuvergunning. De burgemeester stelt dat het over breken én zeven gaat in de
verleende vergunning. Daarna ontspint zich een discussie over aangevraagde en nieuw
aangevraagde hoeveelheden. Er wordt afgesproken dat genoemd raadslid zijn vraag
schriftelijk bezorgd, zodat die kan worden onderzocht met de betrokken gemeentediensten.

GEHEIME ZITTING
15. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Aanwijzing bijkomende sanctionerend
ambtenaren
De burgemeester leidt dit agendapunt in.
De raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel
119bis, gewijzigd ingevolge de wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de
nieuwe gemeentewet;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot
vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe
gemeentewet;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot
vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in
uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006
waarbij aan gemeenten die minder dan 30.000 inwoners tellen de mogelijkheid wordt geboden
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provinciale ambtenaren aan te wijzen als ambtenaar belast met het opleggen van
administratieve geldboetes en waarbij drie provinciale ambtenaren werden voorgedragen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2006
houdende de aanwijzing van sanctieambtenaren en de goedkeuring van een forfaitaire
vergoeding in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 16 maart 2011
houdende de voordracht van drie bijkomende sanctionerend ambtenaren in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties, met name die van Sandra Pattyn, Anouk
Vandenbroucke en Sarah Tavernier;
Gelet op de brief d.d. 21 maart 2011 van de Deputatie
inzake een bijkomende voordracht van sanctionerend ambtenaren in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties;
Overwegende dat het wenselijk is de door de
provincieraad voorgedragen provinciale ambtenaren bijkomend aan te wijzen gezien de
aangroei van de gemeenten die een beroep doen op de provinciale ondersteuning en het aantal
aanhangig gemaakte dossiers ;
Gaat over tot geheime stemming.
De twee jongste raadsleden, Dietlinde Bombeke en Anneleen Rimbaut assisteren de voorzitter
bij het tellen van de stemmen;
De uitslag van de stemming is:
Sandra Pattyn : ja : 20 stemmen
Anouk Vandenbroucke : ja : 20 stemmen
Sarah Tavernier : ja : 20 stemmen
Besluit
Art. 1 – Mevrouwen Sandra Pattyn, Anouk Vandenbroucke en Sarah Tavernier, allen jurist bij
de provinciale administratie, aan te wijzen als ambtenaren belast met het opleggen van
administratieve geldboetes in het kader van de GAS-reglementering.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Gouverneur van de Provincie
Oost-Vlaanderen, aan het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Juridische
Aangelegenheden, Cel Administratieve Sancties, aan de voorzitter van het Politiecollege en
aan de Procureur des Konings te Dendermonde.

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg
worden ze als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 21.34 uur.
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Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

A. Van Wesemael.

