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Zitting van 28 november 2012
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

Kenneth Taylor, burgemeester.
Ann Van Wesemael, voorzitter.
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Conny Beelaert,
schepenen.
Luc Van Herreweghe, Adolf Lammens, Etienne De Vos, Martine De Wilde, Luc Van
Leuven, Lien Van Driessche, Julienne Gezels, Karel Vander Mijnsbrugge, Dietlinde
Bombeke, Anneleen Rimbaut, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

De zitting wordt geopend om 20.01 uur.
De voorzitter verontschuldigt de raadsleden Lydia Van den Abbeele en Arnold Stroobant.

OPENBARE ZITTING

1.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de
invoering vergt van alle rendabele belastingen;
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelasting, meer
bepaald het artikel 298 en het artikel 464, 1°;
Gelet op het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot
wijziging van het WIB wat de onroerende voorheffing betreft, in werking getreden op
1 januari 1999;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Met 9 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Conny Beelaert, Martine De Wilde, Anneleen Rimbaut en
Ann Van Wesemael) bij 8 onthoudingen ( Luc Van Herreweghe, Adolf Lammens, Etienne De Vos, Luc
Van Leuven, Lien Van Driessche, Julienne Gezels, Karel Vander Mijnsbrugge en Dietlinde Bombeke)
Besluit.
Art. 1 - Voor het aanslagjaar 2013 worden 1400 opcentiemen op de onroerende voorheffing
geheven.
Art. 2 – Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
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Schepen Yvan De Coninck vervoegt zich bij de zitting.

2.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de
invoering vergt van alle rendabele belastingen;
Overwegende dat de gemeenteraad 1400 opcentiemen op de
onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2012 heeft goedgekeurd;
Gelet op het wetboek van de Inkomstenbelastingen, meer
bepaald de artikelen 465 tot en met 470 bis;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Met 10 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Conny Beelaert, Martine De Wilde,
Anneleen Rimbaut en Ann Van Wesemael) bij 8 onthoudingen ( Luc Van Herreweghe, Adolf
Lammens, Etienne De Vos, Luc Van Leuven, Lien Van Driessche, Julienne Gezels, Karel Vander
Mijnsbrugge en Dietlinde Bombeke)
Besluit.
Art. 1 - Er wordt voor het aanslagjaar 2013 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste
van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dat aanslagjaar.
Art. 2 - De belasting wordt vastgesteld op 7,5 % van het volgens artikel 466 van het wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk
verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen
dat de belastingsplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar, dus in 2012.
Art. 3 - Deze vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het
bestuur der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikelen 466
en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Art. 4 – Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.

Raadslid Dirk Eekhaut vervoegt zich bij de zitting.

3.

Algemene gemeentelijke heffing

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
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Raadslid Adolf Lammens vindt de algemene gemeentelijke heffing nog altijd een verdoken belasting
op huisvuil : de hantering van het principe de vervuiler betaalt zou een beter alternatief zijn. De
verklaring is altijd geweest : als wij écht zouden rekenen wat de huisvuilophaling kost, zou het nog
duurder zijn. Nu zou het toch mogelijk moeten zijn om met een verborgen camera de sluikstorters
aan te pakken.
De burgemeester licht toe dat de camera even operationeel is geweest, er waren echter dra
problemen met de alarmfunctie en vanaf volgende week kan ze weer worden ingezet. Ook voor
overlast kan ze worden gebruikt, zoals bvb. bij fietsdiefstallen aan de treinstations.
De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van
23 november 2011 betreffende de algemene gemeentelijke heffing voor het dienstjaar 2012;
Overwegende dat om de begroting in evenwicht te houden het
noodzakelijk is een belasting “algemene gemeentelijke heffing” te behouden;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet
inzake het bestuurlijk toezicht;
Met 11 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Conny Beelaert, Adolf Lammens, Martine
De Wilde, Anneleen Rimbaut en Ann Van Wesemael) bij 2 neen stemmen (Etienne De Vos en Karel
Vander Mijnsbrugge) en 6 onthoudingen ( Luc Van Herreweghe, Luc Van Leuven, Lien Van Driessche,
Julienne Gezels, Dirk Eekhaut en Dietlinde Bombeke)
Besluit.
Art. 1 – Met ingang van 1 januari 2013 en voor een termijn van 1 jaar wordt ten behoeve van de
gemeente een algemene gemeentelijke heffing gevestigd.
Art. 2 – Deze heffing bedraagt 75 euro per jaar en per gezin.
Art. 3 – De heffing wordt teruggebracht naar 55 euro per jaar en per gezin voor :
a) de rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake gezondheidszorgen bij
de Kruispuntenbank. Hiertoe dient de gemeente jaarlijks een aanvraag in bij de Kruispuntenbank van
de Sociale Zekerheid (KSZ) die de gegevens ter beschikking stelt om die te integreren in het bestand
met de belastingsplichtige inwoners (code L608-nieuw systeem).
b) de gezinsverantwoordelijken die op 1 januari van het aanslagjaar, de toekenning van een leefloon
genieten op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
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Art. 4 § 1. Belastingsplichtigen die niet met verlaagd tarief op het belastingskohier werden opgenomen en
niettemin menen ervoor in aanmerking te komen, dienen hun aanspraak op het verlaagd tarief te
doen uiterlijk binnen de 2 maanden na het overhandigen van het aanslagbiljet.
§ 2. De behoorlijk ingevulde, gedag- en genaamtekende aanvragen dienen ingediend te worden bij
het gemeentebestuur, Oud Dorp 2 9260 Wichelen en vergezeld te zijn van een attest van het
ziekenfonds waaruit blijkt dat de belastingsplichtige op 1 januari van het aanslagjaar genieter was
van het verlaagd tarief.
Art. 5 - De genieters van het verlaagd tarief bedoeld in art. 3 die tijdig hun aanspraak op
vermindering op de voorgeschreven wijze lieten kennen, worden eveneens in het kohier
opgenomen. De volgens art. 4 reglementair vastgestelde vermindering brengt de integrale
aanzuivering teweeg van de betrokken aanslagen in het oorspronkelijk kohier.
Art. 6 - De heffing is verschuldigd door de referentiepersoon van elk gezin ingeschreven in het
bevolkingsregister en werkelijk in de gemeente verblijvend op 1 januari van het heffingsjaar. De
inschrijving in het bevolkingsregister is beslissend, tenzij andersluidend bewijs, ook de gezinnen die
de gemeente als tweede of tijdelijk verblijf bewonen zijn belastbaar.
Art. 7 - Onder gezin wordt verstaan, ofwel een persoon die gewoonlijk alleen leeft, ofwel een
vereniging van twee of meer personen die - al dan niet door familiebanden gebonden - gewoonlijk
dezelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samenleven.
Art. 8 - De heffing wordt niet geheven op de onroerende goederen bestemd voor de dienst van
openbaar nut, of deze dienst al dan niet kosteloos wordt verstrekt, zelfs wanneer de goederen geen
domeineigendom zijn of rechtstreeks of onrechtstreeks door de staat of zijn aangestelde in huur
worden genomen. Deze ontlasting slaat niet op deze delen van deze onroerende goederen die door
de aangestelden van de staat als private personen en voor hun persoonlijk gebruik worden
betrokken.
Art. 9 - De heffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 10 - Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs bezorgd aan de financieel beheerder die onverwijld
instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de
belastingsplichtige.
De heffing is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 11 - De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze heffing bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend en gemotiveerd. De
indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. Deze indiening moet op straffe van
verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde kalenderdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
Art. 12 - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene
bepalingen), 3 (onderzoek en controle) 4 (bewijsmiddelen van de administratie), (6 hervestiging van
vernietigde aanslagen) 7 tot 9 (invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
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moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 13 - Deze beslissing zal aan de heer Gouverneur opgestuurd worden.

4.

Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding 2013

Raadslid Martine De Wilde licht dit agendapunt toe. Raadslid Luc Van Herreweghe wil weten wie de
eigen waterwinning in Schellebelle betaalt en wie die controleert. Schepen Kristof De Smet
antwoordt dat de Vlaamse Milieumaatschappij dat doet.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 22 december 2004
houdende toetreding van de gemeente Wichelen tot de TMVW-AquaRio als zuiveringsvennoot;
Gelet op de brief d.d. 31 oktober 2012 van TMVW inzake de
gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding 2013;
Overwegende dat het intercommunaal voorstel voor de
gemeentelijke saneringsbijdrage (drinkwaterklanten) en de gemeentelijke saneringsvergoeding
(eigen waterwinners) voor 2013 is bepaald op basis van de bovengemeentelijke bijdrage en de
vermenigvuldigingscoëfficiënt zoals op Vlaams niveau bepaald;
Overwegende dat het de bedoeling was in drie stappen naar
de maximum saneringsbijdrage, zoals decretaal vastgesteld, te evolueren en dat in 2010 de derde
stap is gezet;
Overwegende dat de opbrengsten van de gemeentelijke
saneringsbijdragen en -vergoedingen via AquaRio worden gebruikt voor de (her)aanleg en
instandhouding van de gemeentelijke rioleringen;
Overwegende dat de kosten voor het zuiveringsbeleid hoog
oplopen;
Overwegende dat het daarom billijk is dat elke inwoner
volgens zijn waterverbruik (drinkwaterklanten) of forfaitair (eigen waterwinners) daartoe een
bijdrage levert;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Zijn akkoord te betuigen met het intercommunaal voorstel om vanaf 1 januari 2013 verder de
gemeentelijke saneringsbijdrage te laten innen door TMVW-AquaRio, berekend op basis van de
bovengemeentelijke bijdrage en de vermenigvuldigingscoëfficiënt zoals op Vlaams niveau bepaald.
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Art. 2 – Zijn akkoord te betuigen met het intercommunaal voorstel om vanaf 1 januari 2013 verder de
gemeentelijke saneringsvergoeding te laten innen door TMVW-AquaRio, berekend op basis van de
bovengemeentelijke bijdrage en de vermenigvuldigingscoëfficiënt zoals op Vlaams niveau bepaald.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan TMVW, Stropkaai 14 9000 Gent.

5.

Verdeling toelagen ontwikkelingssamenwerking 2012

Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het krediet onder art. 849/332-02 - 84903 van het
budget 2012 als toelage voor ontwikkelingshulp;
Overwegend dat dit krediet dient verdeeld te worden;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Enig artikel : De toelage voorzien onder art 849/332-02 - 84903 van het budget 2012 wordt als volgt
verdeeld :

6.

-

Bouwgroep Ontwikkeling vzw, Sint-Annalaan 99b 9300 Aalst – secretaris Filip Grysolle,
Bellaertstraat 66 9340 Lede - € 345

-

Vredeseilanden, p.a. An Dewitte, Stationsstraat 160 Schellebelle - € 345

-

Munna Munni, p.a. De Neve – De Meersman, Bellekouterlaan 28 Schellebelle –
€ 345

-

Missieprokuur Scheut Brussel, p.a. Réjette De Winter, Kerkstraat 24 9260 Serskamp € 345

-

Maison Shalom Bujumbura (Burundi), p.a. Herman Van den Bogaert, Krabbegem 38 9260
Wichelen - € 345.

Aanvullend verkeersreglement invoeren parkeerplaatsen op het trottoir Dorpstraat 111 - 113
Serskamp

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Luc Van Herreweghe vraagt om op te zoeken
wie eigenaar is van het vervuild perceel ter hoogte van de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen en
hem aan te manen het stuk grond proper te maken. Na de vernieuwing van de Dorpstraat steekt dat
perceel af. De burgemeester repliceert dat er al brieven voor zijn geschreven. Raadslid Etienne De
Vos vraagt of een dergelijk verkeersreglement ook op andere plaatsen in de Dorpstraat kan worden
ingevoerd. De burgemeester antwoordt dat hier effectief verkeerplaatsen bijgecreëerd worden, het
zijn geen suggestieparkeerplaatsen zoals aangeduid met klinknagels.
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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 de brief ingekomen op 17 september 2012 van
Lindsey De Meyer, Dorpstraat 103 9260 Serskamp waarin zij veiligere parkeerplaatsen vraagt op het
openbaar domein;
Gelet op het advies d.d. 18 oktober 2012 van de
hoofdinspecteur van politie die suggereert om op het voldoende brede trottoir tegenover de
woningen nrs. 111 en 113 in de Dorpstraat een parkeerzone aan te duiden;
Overwegende dat op die manier – ten minste tijdelijk – enkele
bijkomende veilige parkeerplaatsen op het openbaar domein kunnen worden gecreëerd terwijl de
voetgangers nog over een voldoende brede doorgang beschikken;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Over een afstand van 20 meter op het trottoir tegenover de woningen Dorpstraat 111 en 113
Serskamp enkele bijkomende parkeerplaatsen in te richten.
Art. 2 – Deze maatregel aan te duiden met witte markeringen die de parkeerzone aanduiden en het
verkeersbord E9e (verplicht parkeren op het trottoir) met het bijbord met aanduiding ’20 meter’.
Art. 3 – Deze beslissing voor kennisgeving op te sturen 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. 4 – Daarna de beslissing op te sturen 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.

7.

Gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst - Vaststelling
aanpassing na niet-goedkeuringsbesluit gouverneur d.d. 10 oktober 2012

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Raadslid Adolf Lammens vraagt verduidelijking over de
aanstelling van brandweerpersoneel. De burgemeester deelt mee dat er later in de gemeente geen
aanstellingen meer zullen gebeuren vanaf het moment dat de brandweerzone rechtspersoonlijkheid
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heeft verworven. Nadat het college zijn aanstellingsbevoegdheid heeft verloren, komt de
brandweerraad in de plaats.
De raad,
Gelet op de wet betreffende de Civiele Bescherming,
inzonderheid artikel 13;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling
van de modellen van reglement voor de organisatie van een gemeentelijke brandweerdienst, artikel
18 en 25 van de bijlagen 1, respectievelijk 2 en 3, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 3 juni 1999;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 22 juni 2000 en latere
wijzigingen inzake de goedkeuring van het reglement voor de organisatie van de Gemeentelijke
Vrijwillige Brandweerdienst;
Gelet op de brief d.d. 14 juni 2007 van de heer Gouverneur
betreffende de voorstelling van een modelreglement voor de organisatie van een gemeentelijke
brandweerdienst om – minstens op provinciaal niveau – eenvormigheid te betrachten in het kader
van de zonewerking;
Overwegende dat het beheerscomité van de
Hulpverleningszone Zuid-Oost in zitting van 23 november 2011 een zonaal model heeft goedgekeurd
met als belangrijkste aanpassingen de harmonisatie van de aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden voor de korpsleden andere dan officieren en de harmonisatie van het
vergoedingsstelsel voor wachten, overeenkomstig de geldende regelgeving als dwingende opdracht
van de FOD Binnenlandse Zaken;
Overwegende dat op aangeven van het kabinet van de
Provinciegouverneur nog een aantal aanpassingen werden aangebracht, waarna het document
definitief werd goedgekeurd door het beheerscomité in zitting van 25 april 2012;
Gelet op de brief d.d. 26 april 2012 van de Hulpverleningszone
Zuid-Oost inzake de harmonisatie van de reglementen voor de organisatie van de verschillende
brandweerdiensten;
Overwegende dat het beheerscomité ten stelligste en in
unanimiteit aanbeveelt om met het oog op een snelle verwerking de benoeming en aanstelling van
brandweerpersoneel te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat het kaderpersoneel van ons brandweerkorps
het door het beheerscomité voorgestelde model van reglement heeft besproken;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 augustus 2012
houdende de vaststelling van het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de
brandweerdienst;
Gelet op de brief d.d. 10 oktober 2012 van de
Provinciegouverneur met bijbehorend besluit van niet-goedkeuring van het bovengenoemde
gemeenteraadsbesluit;
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Overwegende dat het bewuste reglement intussen is herwerkt,
rekening houdend met de gemaakte opmerkingen in het gouverneursbesluit van niet-goedkeuring;
Gelet op het voorliggende aangepaste ontwerp van
gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de Brandweerdienst;
Gelet op de gemeentewet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Het reglement voor de organisatie van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst,
goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2000, op te heffen met ingang van 1 oktober 2012.
Art. 2 – Bijgaand aangepast gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de
Brandweerdienst goed te keuren met inwerkingtreding op 1 oktober 2012.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing samen met het aangepaste reglement te bezorgen aan de
toezichthoudende overheid, de heer Provinciegouverneur, Federale Directie politiezaken en wapens
– Brandweer, Kalandeberg 1 9000 Gent en aan de Hulpverleningszone Zuid-Oost, Jozef Cardijnstraat
66 9420 Erpe-Mere.

8.

Ruimen Waterlopen 2013 - 2015 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Op drie jaar tijd worden alle grachten in de
gemeente schoongemaakt. Raadslid Luc Van Herreweghe vraagt of dat betekent dat de aannemer
zijn prijs drie jaar lang moet aanhouden. Het slijk moet ook uit de buizen worden gehaald, dat staat
in het bestek, maar wordt niet uitgevoerd. Er is daarop meer gemeentelijk toezicht nodig.
De schepen belooft vanuit de technische dienst daar extra aandacht aan te zullen schenken. De
burgemeester is van mening dat die werken worden uitbesteed om correct uitgevoerd te 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;
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,
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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 de waterlopen in de drie deelgemeenten
dienen te worden geruimd;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ruimen
Waterlopen 2013” een bijzonder bestek met nr. 2012/10 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Ruimen Waterlopen 2013), raming: € 13.045,80 excl. btw of € 15.785,42 incl. 21% btw
* Verlenging (Ruimen waterlopen 2014), raming: € 13.585,80 excl. btw of € 16.438,82 incl. 21% btw
* Verlenging (Ruimen waterlopen 2015), raming: € 9.092,80 excl. btw of € 11.002,29 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 35.724,40 excl. btw of € 43.226,53 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht te voorzien is
in het budget 2013 op artikel 482/140-06 van de gewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/10 en de raming voor de
opdracht “Ruimen Waterlopen 2013-2015”, 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 € 35.724,40 excl. btw of € 43.226,53 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is te voorzien in het budget 2013 op artikel 482/140-06 van de
gewone dienst.
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9.

Zomerbebloeming 2013 - 2015 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Het is normaal dat de gemeente ook zijn duit in
het zakje doet voor de verfraaiing van de gemeente als de particulieren meedoen aan de wedstrijd
ter verfraaiing van de voortuinen, zij- en voorgevels. Raadslid Adolf Lammens wil weten of er op de
Margote aan de palen geen planten worden gehangen. De meerderheid zou een brief schrijven over
de toestand van die palen naar het Vlaamse Gewest, maar de palen zijn eigendom van de gemeente.
De burgemeester belooft de schevepalenproblematiek van de Margote mee te nemen bij de
budgetbesprekingen.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
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 de opdracht
“Zomerbebloeming 2013” een bijzonder bestek met nr. 2012/11 werd opgesteld door de Technische
Dienst;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Zomerbebloeming 2013), raming: € 21.900,00 excl. btw of € 23.439,00 incl. btw
* Verlenging (Zomerbebloeming 2014), raming: € 21.900,00 excl. btw of € 23.439,00 incl. btw
* Verlenging (Zomerbebloeming 2015), raming: € 21.900,00 excl. btw of € 23.439,00 incl. btw;
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Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 65.700,00 excl. btw of € 70.317,00 incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht te voorzien is
in het budget 2013 op artikel 421/124-48;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/11 en de raming voor de
opdracht “Zomerbebloeming 2013-2015”, 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 € 65.700,00 excl. btw of € 70.317,00 incl. btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is te voorzien in het budget 2013 op artikel 421/124-48.

10. Jeugd- en cultuurcentrum/jeugdlokalen: lot 4 Buitenaanleg - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Schepen Yvan De Coninck licht dit agendapunt toe. Raadslid Adolf Lammens herinnert eraan dat er in
het verleden commotie was over te weinig parkeerplaatsen, nu worden er in het bestek toch voorzien
en hij vindt dat een goede zaak. De burgemeester wijst erop dat die parkeerplaatsen ook in de
vergunningsaanvraag werden opgenomen. Raadslid Julienne Gezels wil weten of de voorziene
fietsstallingen gemakkelijk zijn om de fiets vast te maken. De burgemeester antwoordt dat de
stallingen betaalbaar en stevig zijn en beter dan louter sleuven waar zich bladeren en stof in verzamelt.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
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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 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;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en
schepenen van 6 juli 2007 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht
“Opmaak ontwerp jeugdcentrum” aan Architect Bruno Callaert, Molenstraat 24 te 2870 Puurs;
Overwegende dat in het kader van de buitenaanleg van het
jeugd-en cultuurcentrum een bijzonder bestek met nr. A0901 werd opgesteld door de ontwerper,
Architect Bruno Callaert, Molenstraat 24 te 2870 Puurs;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 65.525,60 excl. btw of € 79.285,98 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 2012, op artikel 761/723-60 van de buitengewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. A0901 en de raming voor de
opdracht “Jeugd- en cultuurcentrum/jeugdlokalen: Lot 4 Buitenaanleg”, opgesteld door de
ontwerper, Architect Bruno Callaert, Molenstraat 24 te 2870 Puurs. 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 € 65.525,60 excl. btw of € 79.285,98 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2012, op artikel 761/723-60 van
de buitengewone dienst.
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11. Opmaak ontwerp voor het bouwen van lokalen voor KLJ, VKSJ en Schuttersgilde - Uitbreiding
opdracht
De burgemeester licht dit agendapunt toe. De garage van het Rode Kruis op het gemeentedomein is
het enige bouwvallige gebouw op die locatie. Het is best een plan te laten opmaken door de architect
die is aangesteld voor de bouw van de jeugdlokalen. Eventueel kan er later ook een uitbreiding van
de aannemingsopdracht komen.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van
burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de garages van het Rode Kruis op het
gemeentedomein Margote te Wichelen dringend toe zijn aan vervanging;
Overwegende dat de garages naast de nieuwbouwlokalen voor
VKSJ, KLJ en Schuttersgilde zijn gelegen;
Overwegende dat de inplanting van een nieuwe garage best
gelijkaardig aan de nieuwbouw wordt opgetrokken om enige eenheid op het gemeentedomein te
verkrijgen;
Overwegende dat het daarom aangewezen is om de opdracht
van de ontwerper uit te breiden,
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 26 april 2006
om een ontwerper aan te stellen in het kader van het bouwen van lokalen voor KLJ, VKSJ en
Schuttersgilde;
Gelet op de beslissing van het college d.d. 28 juni 2006 om de
ontwerper W.A.R.R.P. bvba Denderstraat 6, te 9300 Aalst aan te stellen voor deze opdracht tegen
een ereloonpercentage van 6,655%(incl. BTW);
Overwegende dat de oorspronkelijke opdracht ‘Het oprichten
van lokalen voor VKSJ, KLJ en Schuttersgilde zonder technieken’ momenteel € 349.184,85 bedraagt;
Overwegende dat de uitbreiding van de opdracht bestaat uit
het oprichten van een garage voor het Rode Kruis en vernieuwing elektriciteitslokaal;
Overwegende dat dit gebouw naar verhouding van de
oorspronkelijk gegunde opdracht ongeveer 25% bedraagt volgens de nodige oppervlakte;
Overwegende dat bijgevolg de oorspronkelijke opdracht
uitgebreid kan worden;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de uitbreiding van de opdracht ”opmaak ontwerp van
lokalen voor KLJ, VKSJ en Schuttersgilde”.
Art. 2 – De gunning van de uitbreiding van deze opdracht aan W.A.R.R.P. bvba Denderstraat 6, te
9300 Aalst, tegen een ereloonpercentage van 6,655% incl. btw, wordt goedgekeurd.
Art. 3 – De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2013, op artikel
762/722-60(76275) van de buitengewone dienst.

12. Onderhoud openbaar groen 2013 via sociale tewerkstelling - Goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Raadslid Adolf Lammens wil weten of de
schepen tevreden is over SpoorTwee, de huidige uitvoerders van het groenonderhoud, wat de
schepen bevestigt. Hij vraagt ook naar de regelmaat van het onderhoud. Schepen Kristof De Smet
wijst erop dat er ook geen herbiciden meer worden gebruikt. De burgemeester verklaart heel
tevreden te zijn over de samenwerking. In de regel worden onderhoudsvriendelijke,
bodembedekkende planten als lijn aangehouden. In de Steenkouter te Serskamp is een enquête bij
de bewoners uitgevoerd, die merendeels voor gras hebben gekozen, dat ze zelf maaien.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
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 de opdracht “Onderhoud
openbaar groen 2013 via sociale tewerkstelling” een bijzonder bestek met nr. 2012/12 werd
opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 54.546,00 excl. btw of € 66.000,66 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht te voorzien is
in het budget van 2013, op artikel 766/140-06 van de buitengewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/12 en de raming voor de
opdracht “Onderhoud openbaar groen 2013 via sociale tewerkstelling”, 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 € 54.546,00 excl. btw of
€ 66.000,66 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
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Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is te voorzien in het budget van 2013, op artikel 766/140-06
van de buitengewone dienst.

13. Rioleringswerken Hulst te Wichelen - gemeentelijk aandeel - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Er zijn enkele aanpassingen aan het dossier
aangebracht. Het is nu de bedoeling een stedenbouwkundige aanvraag in te dienen. Ook de
afkoppelingswerken op privédomein zitten erin. De uitvoering is voorzien voor 2013.
Raadslid Luc Van Leuven vindt het goed dat de breedte van de zijdelingse betonstroken naast de
kasseien naar 50 cm is gebracht : daarover waren in de wijk veel klachten bij de aanleg van het eerste
deel. Vooral fietsers en spelende kinderen zullen nu meer tevreden zijn.
Op vraag van raadslid Dietlinde Bombeke antwoordt de schepen dat de uitvoeringstermijn op 120
werkdagen is bepaald : met start in het voorjaar kunnen de werken in het najaar worden beëindigd.
Schepen Kristof De Smet wijst erop dat in buurgemeente Lede voor de afkoppelingswerken op
privédomein een subsidie van € 500 per eigenaar wordt gegeven, onze gemeente probeert alle
kosten daarvoor zelf te dragen. Raadslid Luc Van Leuven is van oordeel dat de nieuwe
elektriciteitskabine naast de Bosbeek op Hulst te laag is ingeplant, wat bij overstroming van de beek
een gevaar kan meebrengen. De burgemeester belooft een brief daarover aan Eandis te schrijven,
het is alleszins de bedoeling dat de kabine niet onder water komt. Schepen Van Malderen meent dat
daarmee rekening is gehouden.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
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Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht
“Rioleringswerken Hulst te Wichelen - gemeentelijk aandeel” werd gegund aan Studiebureau DE
PAEPE b.v.b.a., Brugstraat 18a bus 1 te 9260 Wichelen;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een
bijzonder bestek met nr. WH 0004 werd opgesteld door de ontwerper, Studiebureau DE PAEPE
b.v.b.a., Brugstraat 18a bus 1 te 9260 Wichelen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 924.383,13 excl. btw of € 965.210,84 incl. btw;
Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald kan
worden door Aquario, Stropstraat 1 te 9000 Gent, en dat dit deel wordt geraamd op € 729.965,46.
Het resterend bedrag € 194.417,67 excl. btw of € 235.245,38 incl. btw moet worden betaald via het
gemeentebudget;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de openbare aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget van 2012, op artikel 421/731-60(89489) van de buitengewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. WH 0004 en de raming voor
de opdracht “Rioleringswerken Hulst te Wichelen - gemeentelijk aandeel”, opgesteld door de
ontwerper, Studiebureau DE PAEPE b.v.b.a., Brugstraat 18a bus 1 te 9260 Wichelen. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in
de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 924.383,13 excl. btw of € 965.210,84 incl. btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.
Art. 3 – Een deel van de werken zal betaald worden via Aquario, Stropstraat 1 te 9000 Gent.
Art. 4 – Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Art. 5 – De uitgave voor deze opdracht, € 194.417,67 excl. btw of € 235.245,38 incl. btw, is voorzien
in het budget van 2012, op artikel 421/731-60(89489) van de buitengewone dienst.

14. Ondergronds brengen elektriciteitsnet Hekkergemstraat Schellebelle
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe : er wordt voorgesteld de helft van de
Hekkergemstraat aan te pakken. Raadslid Adolf Lammens meent dat enkel Eandis daarbij voordeel
heeft. De schepen geeft aan dat bij de werken extra aandacht zal worden besteed aan de voetpaden.
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Raadslid Dietlinde Bombeke wil weten waarom de lampen dimbaar zijn. De burgemeester stelt dat
door tussen bvb. 24 uur en 5 uur te dimmen er 25 % minder elektriciteitsverbruik kan worden
bereikt.
De raad,
Overwegende dat er consensus bestaat over het ondergronds
brengen van het laagspanningskopernet in alle straten in woongebied op onze gemeente en dat op
kosten van de distributienetbeheerder Imewo;
Overwegende dat in het budget kredieten voorzien zijn voor de
plaatsing van nieuwe lichtmasten en armaturen in de betrokken straten;
Gelet op de brief d.d. 12 oktober 2012 van Imewo, Heistraat 88
9100 Sint-Niklaas inzake het ondergronds brengen van het openbare verlichtingsnet en
elektriciteitsnet langsheen de Hekkergemstraat te Schellebelle;
Gelet op het bijgevoegde plan en de bijgevoegde raming;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Door Imewo/Eandis het elektriciteitsnet langsheen de Hekkergemstraat (deel kant
Wettersestraat) ondergronds te laten brengen en eveneens volgende werken te laten uitvoeren :
- Leveren, plaatsen en aansluiten van 9 rechte, stalen lichtmasten (RAL 7001) met een
lichtpunthoogte van 8 m en 9 armaturen SAFFIER I – 70 W met elektronische
voorschakelapparatuur en dimbaar, recupelbijdrage en aansluiting inbegrepen tegen de
totale prijs van € 9.382,24 (BTW incl.)
Art. 2 – Deze uitgaven te betalen van het krediet te voorzien in het budget 2013 op het
artikelnummer 426/732-60.
Art. 3 – Bijzondere aandacht te besteden aan de heraanleg van de voetpaden in genoemd straatdeel.
Art. 4 – Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd aan Eandis, c/o, Imewo, Heistraat 88 9100
Sint-Niklaas.

15. Ondergronds brengen elektriciteitsnet Wetterensteenweg Serskamp
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat er consensus bestaat over het ondergronds
brengen van het laagspanningskopernet in alle straten in woongebied op onze gemeente en dat op
kosten van de distributienetbeheerder Imewo;
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Overwegende dat in het budget kredieten voorzien zijn voor de
plaatsing van nieuwe lichtmasten en armaturen in de betrokken straten;
Gelet op de brief d.d. 25 oktober 2012 van Imewo, Heistraat 88
9100 Sint-Niklaas inzake het ondergronds brengen van het kopernet langsheen de
Wetterensteenweg te Serskamp;
Gelet op het bijgevoegde plan en de bijgevoegde raming;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Door Imewo/Eandis het elektriciteitsnet langsheen de Wetterensteenweg tussen de
Meulebosstraat en Kruisbocht ondergronds te laten brengen en eveneens volgende werken te laten
uitvoeren :
- Leveren, plaatsen en aansluiten van 11 rechte, stalen lichtmasten (RAL 7001) met een
lichtpunthoogte van 8 m en 11 armaturen SAFFIER I – 70 W met elektronische
voorschakelapparatuur en dimbaar, recupelbijdrage en aansluiting inbegrepen tegen de
totale prijs van € 11.467,19 (BTW incl.)
Art. 2 – Deze uitgaven te betalen van het krediet te voorzien in het budget 2013 op het
artikelnummer 426/732-60.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd aan Eandis, c/o, Imewo, Heistraat 88 9100
Sint-Niklaas.

16. Gebruiksovereenkomst Jeugdlokalen 't Ankerpunt - Chiro - Aanpassing
Schepen Yvan De Coninck licht dit agendapunt toe. Raadslid Dietlinde Bombeke vraagt wat er
gebeurt als de organisatoren de buurt niet verwittigen als er een fuif plaats heeft. De schepen
antwoordt dat dan een beroep kan worden gedaan op de lokale politie.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 juni 2012 inzake de
goedkeuring van de gebruiksovereenkomst Jeugdlokalen ’t Ankerpunt Serskamp – Chiro Hadewijch;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 augustus 2012
houdende de aanpassing van het contract tussen de gemeente Wichelen en Chiro, besloten zonder
stemming;
Overwegende dat Chiro Serskamp te kennen heeft gegeven
akkoord te gaan met het vervangen van de bepaling dat “het aangewezen is de buren te verwittigen
bij te verwachten gebeurlijke geluidsoverlast” door dat “het verplicht is de buren te verwittigen bij te
verwachten gebeurlijke geluidsoverlast”;
Gelet op het gemeentedecreet;
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Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – In de gebruiksovereenkomst met Chiro Hadewijch Serskamp, p.a. Roosje Clinckspoor,
Galgenberg 91 9260 Serskamp, de aanpassing goed te keuren van de bepaling dat “het aangewezen
is de buren te verwittigen bij te verwachten gebeurlijke geluidsoverlast” door dat “ het verplicht is de
buren te verwittigen bij te verwachten gebeurlijke geluidsoverlast”.
Art. 2 – De burgemeester en de secretaris te machtigen de in die zin aangepaste overeenkomst
namens de gemeente te ondertekenen.

17. Verkoop percelen grond voor Grondenbank Sigma Aard Schellebelle
De burgemeester licht dit agendapunt toe. Raadslid Adolf Lammens vraagt of er een
stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd voor de verplaatste sluis. De burgemeester antwoordt
dat de kennisgeving daarvan vrijdag jl. op het college is vastgesteld.
Raadslid Luc Van Herreweghe wil weten of de te verkopen gronden verpacht zijn.
De raad,
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 23 juli 2010 betreffende
de onteigening van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeenten Berlare, Laarne,
Wetteren en Wichelen in het kader van en noodzakelijk voor de inrichting van het gebied ‘Kalkense
Meersen’, onderdeel van het geactualiseerde Sigmaplan;
Overwegende dat het gemeentebestuur eigenaar is van
volgende daarin begrepen percelen, met name die kadastraal bekend als Wichelen, 3de afdeling,
sectie A, nrs. 127G, 64C, 1248/02, 56F, 56G, 64D, 89A, 127G, 1388 en 1397 en een buurtweg zonder
kadastraal nummer;
Gelet op de brief d.d. 18 november 2010 van het Agentschap
voor Natuur en Bos, Gebroeders Van Eyckstraat 2-6 9000 Gent betreffende vermelde onteigening
van onroerende goederen;
Gelet op de bijgevoegde onteigeningsplannen Kalkense
Meersen, partim Springels, partim Oude Schelde en partim Belham, opgemaakt door Iris Verelst,
ANB, Provinciale Afdeling Oost-Vlaanderen;
Gelet op de brief d.d. 12 november 2012 van de Federale
Overheidsdienst Financiën, Aankoopcomité Gent II betreffende de verwervingen Grondenbank Sigma
te Schellebelle;
Gelet op de voorliggende schattingsverslagen met
dossiernummers 42.026 VLM 47-9, 51-13, 53-12 en 54-66;
Overwegende dat door deze vervreemdingen geen nadeel
wordt berokkend aan het geheel van de eigendom van de gemeente;
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Overwegende dat enkel de percelen weiland sectie A nrs. 1388
en 1397 zijn verpacht;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 28
en 42 en art. 248 en volgende;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Volgende percelen grond met een totale oppervlakte van 9288 m² in der minne te verkopen
aan het Agentschap voor Natuur en Bos tegen de totale prijs van € 30 680 :
Wichelen, 3de afdeling, sectie A, nr. 56 F met een oppervlakte van 405 m²
Wichelen, 3de afdeling, sectie A, nr. 56G met een oppervlakte van 796 m²
Wichelen, 3de afdeling, sectie A, nr. 64D met een oppervlakte van 634 m²
Wichelen, 3de afdeling, sectie A, nr. 89A met een oppervlakte van 179 m²
Wichelen, 3de afdeling, sectie A, nr. 127G met een oppervlakte van 2 349 m²
Wichelen, 3de afdeling, sectie A, nr. 1388 met een oppervlakte van 1400 m²
Wichelen, 3de afdeling, sectie A, nr. 1397 met een oppervlakte van 1390 m²
Wichelen, 3de afdeling, sectie A, nr. 127G met een oppervlakte van 384 m²
Wichelen, 3de afdeling, sectie A, weg zonder nummer met een oppervlakte van 175 m²
Wichelen, 3de afdeling, sectie A, nr. 64C, sloot, met een oppervlakte van 1575 m²
Wichelen, 3de afdeling, sectie A, nr. 1248/02 met een oppervlakte van 1 m²
Art. 2 – De vertegenwoordigers van de gemeente worden bij de verkoop uitdrukkelijk gemachtigd om
de heer hypotheekbewaarder vrij te stellen van ambtshalve inschrijving.
Art. 3 – Alle kosten van vervreemding zijn ten laste van de koper.
Art. 4 – De gelden voortkomende uit deze verkopen zullen in ontvangst worden geboekt onder art.
124/761-56.
Raadslid Adolf Lammens maakt van de gelegenheid gebruik om over andere gronden te praten, met
name die voor de sporthal. Wat gebeurt er met de bevriezing van de compensatiegronden ? Moet er
ook een RUP komen om die te ontdooien ? Welk gebied laat de gemeente bevriezen ? De
burgemeester antwoordt dat bevriezen geen correcte term is voor het Vlaamse Gewest. Er wordt
uitbreiding van de te bevriezen gronden gezocht in het binnengebied Lindenlaan en in de
Wanzelestraat. Momenteel is met één persoon van het Vlaamse Gewest gesproken. Genoemd
raadslid vraagt of de provincie daar niet bijzit. De burgemeester antwoordt dat hij met mensen van
de provincie wil samenzitten om de zaak misschien nog op hoger niveau te kunnen bespreken.
Schepen Kristof De Smet stelt dat de gemeente nu bouwgrond moet omzetten naar agrarisch gebied,
want er is geen wissel mogelijk naar woonuitbreidingsgebied. De burgemeester vindt een dergelijke
ruil nochtans een logische stap. Raadslid Lammens is van oordeel dat het initieel probleem bij de
gemeente ligt als je in zo’n gebied begint te werken. De burgemeester vult aan dat er in de
Lindenlaan naar tuinzone wordt gegaan. Vraag is ook hoelang je wil procederen tegen welke
beslissing.
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18. Buitengewone Algemene Vergadering Imewo d.d. 17 december 2012 - Goedkeuring agenda
Raadslid Adolf Lammens vraagt dat namens de gemeente zou worden meegedeeld dat Imewo de
wegen slecht achterlaat na aanpassingswerken aan gas of elektriciteit. De burgemeester zal dat ook
op de arrondissementele vergadering met de andere burgemeesters nogmaals bespreken. In de
Dorpstraat in Serskamp is de aannemer van Imewo goed aangepakt en zijn herstellingswerken
uitgevoerd.
De raad,
Overwegende dat de gemeente voor het distributienetbeheer
elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging IMEWO, Intercommunale
Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;
Overwegende dat de gemeente, per aangetekend schrijven van
19 oktober 2011, wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van IMEWO op 19 december 2011 die plaats heeft in “De Lozen Boer”, Lozen
Boer 5 te 9080 Lochristi met volgende agenda:
1.

2.
3.
4.

Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2013 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde
begroting 2013.
Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis – Bekrachtiging.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de

gemeente doorgestuurd werd;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agenda van de algemene vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo, te houden op 17 december 2012:
1.

Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
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2.
3.
4.

strategie voor het boekjaar 2012 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde
begroting 2012.
Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis – Bekrachtiging.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 17 december 2012, op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikelen;
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging IMEWO, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

19. Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 18 december 2012 van de intercommunale DDS Goedkeuring agenda
Raadslid Adolf Lammens vraagt of DDS als partij ook geen rol kan spelen in de discussie met de
provincie en het Vlaamse Gewest wat de compensatie van gronden betreft in de Bellekouter. Als de
sporthal er niet komt, heeft DDS ook geen bouwgronden.
De burgemeester antwoordt dat DDS zijn rol speelt, maar hij wil wel zelf als gemeente met de
provincie gaan praten.
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. 26 oktober 2012 van DDS
waarbij de gemeente wordt uitgenodigd tot de Bijzondere Algemene Vergadering op dinsdag 18
december 2012;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt
uitziet:
1. Verwelkoming
2. Aanduiding van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 der statuten)
3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 12 juni 2012
4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2012 en de daaraan verbonden
begroting
5. Benoemingen
6. Vragen en voorstellen, uitgaande van de vergadering.
7. Diversen
Gelet op het gemeentedecreet;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 18
december 2012 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 18 december 2012 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.

20. Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 18 december 2012 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. 26 oktober 2012 in
verband met de Bijzondere Algemene Vergadering van Verko op dinsdag 18 december 2012;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt
uitziet:
1.
2.
3.
4.

Verwelkoming.
Aanstellen van een schrijver en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten).
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 19 juni 2012
Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2013 en de daaraan
verbonden begroting
5. Benoemingen
6. Vragen en voorstellen uitgaande van de vergadering
7. Diversen.
Gelet op het gemeentedecreet.
Met algemene stemmen.
Besluit.

Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 18
december 2012 van de Intercommunale Verko.
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Art. 2 – De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering van de Intercommunale Verko van 18 december 2012 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.

21. Buitengewone Algemene Vergadering Imewo d.d. 17 december 2012 - 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 17 oktober 2012 van
IMEWO, waarin een Buitengewone Algemene Vergadering wordt aangekondigd die plaatsvindt op 17
december 2012 om 17.45 uur in “De Lozen Boer”, Lozen Boer 3-5 Lochristi;
Overwegende dat het college raadslid Martine De Wilde als
volmachtdrager voordraagt en raadslid Anneleen Rimbaut als plaatsvervanger;
Gaat over tot geheime stemming;
Raadslid Etienne De Vos verlaat de zitting.
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de voorzitter bij
het tellen van de stemmen;
De uitslag is :
Voor de volmachtdrager : Martine De Wilde : ja : 15 stemmen
Ann Van Wesemael : ja : 1 stem
Etienne De vos : ja : 1 stem
Bart Segers : ja : 1 stem
Raadslid Etienne De Vos vervoegt zich bij de zitting, raadslid Dirk Eekhaut verlaat de zitting.
Voor de plaatsvervanger : Anneleen Rimbaut : ja :14 stemmen, nee: 1 stem
Dietlinde Bombeke : ja : 1 stem
Adolf Lammens : ja : 1 stem
Arnold Stroobant : ja : 1 stem
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Besluit.
Art. 1 – Martine De Wilde, raadslid, Onnebossen 21 9260 Wichelen (Schellebelle) aan te duiden als
volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering
van IMEWO op 17 december 2012.
Art. 2 – Anneleen Rimbaut, raadslid, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) aan te duiden als
plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van IMEWO op 17 december 2012.
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.

22. Aanduiding en mandatering lasthebbers in de Bijzondere Algemene Vergadering d.d.
18 december 2012 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. 26 oktober 2012 van DDS
waarbij de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering
van DDS op dinsdag 18 december 2012 om 18.30 uur;
Gelet op de statuten van de intercommunale DDS;
Overwegende dat de gemeente 2 lasthebbers mag aanstellen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de voorzitter bij
het tellen van de stemmen;
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De uitslag is :
Voor het eerste mandaat : Kenneth Taylor : ja : 16 stemmen
Yvan De Coninck : ja : 1 stem
Kristof De Smet : ja 1 stem
Voor het tweede mandaat : Kristof De Smet : ja : 15 stemmen, nee : 1 stem
Albert Van Malderen : ja : 1 stem
Kenneth Taylor : ja 1 stem
Besluit.
Art. 1 – De gemeente zal op de Bijzondere Algemene Vergadering van DDS op 18 december 2012
vertegenwoordigd worden door volgende twee personen:
Kenneth Taylor, burgemeester, Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen (Serskamp) en
Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22 b 9260 Wichelen (Schellebelle).
Art 2 – Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar de intercommunale DDS c.v. en aan de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.
Raadslid Dirk Eekhaut vervoegt zich bij de zitting.

23. Aanduiding en mandatering lasthebbers in de Bijzondere Algemene Vergadering d.d.
18 december 2012 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. 26 oktober 2012 van
Verko waarbij de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering van Verko op dinsdag 18 december 2012;
Gelet op de statuten van de intercommunale Verko;
Overwegende dat de gemeente twee lasthebbers mag
aanstellen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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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 : Kenneth Taylor : ja : 16 stemmen
Daniël Praet : ja : 1 stem
Adolf Lammens : ja : 1 stem
Kristof De Smet : ja : 1 stem
Voor het tweede mandaat : Kristof De Smet : ja : 15 stemmen, nee : 1 stem
Lydia Van Den Abbeele : ja : 1 stem
Lien Van Driessche : ja : 1 stem
Daniël Praet : ja : 1 stem
Besluit.
Art. 1 – De gemeente zal op de Bijzondere Algemene Vergadering van Verko op 18 december 2012
vertegenwoordigd worden door volgende twee personen :
Kenneth Taylor, burgemeester, Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen (Serskamp).en
Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22b 9260 Wichelen (Schellebelle).
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar de intercommunale Verko c.v. en aan de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

24. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst gemeente Wichelen- Groep Intro
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Het verschil is dat Groep Intro nu ook BTW-plichtig
is. Raadslid Adolf Lammens wil weten welke schilderwerken zij op de gemeente uitvoeren en wat ze
volgend jaar gaan doen. De burgemeester antwoordt dat zij op afroep komen. De schepen herinnert
eraan dat er vroeger een subsidie werd gegeven aan De Wissel waar er geen return voor kwam. De
burgemeester wijst erop dat Groep Intro ook een ploegje heeft dat klinkers kan leggen. Schepen
Albert Van Malderen vult aan dat ze ook een schrijnwerkerij hebben. Schepen De Smet deelt mee dat
het eerste werk voor volgend jaar het kaleien is van het voorste deel van Bruinbekekapel.
Raadslid Lammens vraagt zich af of onze gemeente nu die BTW moet betalen. Raadslid Luc Van
Herreweghe suggereert om eens aan de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf te denken.
Schepen De Smet antwoordt dat je dan diensten moet verlenen, dat je ook BTW-plichtige omzet moet
genereren. De burgemeester is van oordeel dat het succesverhaal van de AGB’s voorbij is : ze geven
ook een vertekend beeld van de schulden van een gemeente, die soms in een AGB kunnen zitten.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2010
houdende de goedkeuring van het convenant gemeente Wichelen-Groep Intro ;
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Overwegende dat de voorbije jaren de Groep Intro de
principes van sociale leerwerkplaats heeft gerespecteerd en de contacten met de betrokken
gemeentebesturen heeft aangehaald om eenzelfde dienstverlening te blijven garanderen;
Overwegende dat in ruil voor een projectsubsidie Groep Intro
de voorbije drie jaar telkens 47 arbeidsdagen (40 reële werkdagen) met een voltallige ploeg
bestaande uit een begeleider-instructeur en 6 doelgroepwerknemers op de gemeente heeft gewerkt;
Overwegende dat de meeste prestaties zijn geleverd op het
gebied van schilderen en decoratie;
Overwegende dat de Groep Intro door de BTWoverheidsdiensten als BTW-belastingsplichtige werd geactiveerd, zoals blijkt uit de brief d.d. 1
oktober 2012:
Gelet op de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – De samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds de gemeente Wichelen, vertegenwoordigd
door de heer Kenneth Taylor, burgemeester en de heer Frans Coppens, secretaris en anderzijds
Groep Intro vzw, met zetel te 1030 Brussel, Paviljoenstraat 1, vertegenwoordigd door de heer Gab
Benoot, algemeen directeur en de heer Herman Verhelst, directeur regio Oost-Vlaanderen, goed te
keuren. De nieuwe overeenkomst vervangt de convenant, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit
d.d. 25 februari 2010.
Art. 2 – Een subsidie van € 22.496,32 (inclusief BTW 21%) ter uitvoering van deze overeenkomst
jaarlijks op het gemeentebudget te voorzien. Bij een verlenging zal een aanpassing gebeuren van de
projectbijdrage op basis van de index en baremastijging van de personeelsleden.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de Groep Intro Regio Oost-Vlaanderen, p.a.
Wijnveld 251 9112 Sinaai en aan de gemeenteontvanger.
De voorzitter deelt mee dat de volgende raadszitting plaats heeft op woensdag 19 december 2012 en
dat aan het eind daarvan een boterham met een trappist wordt voorzien.

GEHEIME ZITTING

25. Toelating tot de stage van een kandidaat-ambulancier
De raad,
Overwegende dat er een betrekking van ambulancier vacant is
na het ontslag van ambulancier Sabine Van Wassenhove;
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Gelet op de brief ingekomen op 17 oktober 2012 van Robby
Van Acker waarin hij zich kandidaat stelt voor een betrekking van stagiair -ambulancier bij de
Vrijwillige Brandweer;
Gelet op de brief d.d. 5 november 2012 van de officierdienstchef met het voorstel om de betrokkene in dienst te nemen als stagiair-ambulancier;
Overwegende dat de kandidaat aan de aanwervingsvereisten
voldoen;
Gelet op art. 90, 92, 94 en 100 van de gemeentewet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is : Robby Van Acker : ja 19 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Met ingang van 1 januari 2013 wordt Robby van Acker, Steenweg na Wetteren 157 9200
Dendermonde (Schoonaarde) toegelaten tot de stage als ambulancier bij de Gemeentelijke Vrijwillige
Brandweerdienst.
Art. 2 – Deze beslissing zal aan de officier-dienstchef bezorgd worden.

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 21.35 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

A. Van Wesemael.

