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Zitting van 28 september 2011
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

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

De zitting wordt geopend om 20.00 uur.
OPENBARE ZITTING
1.

Verlening eretitel van het ambt van burgemeester - Kennisname

Schepen Bart Segers wenst namens de ‘Samen’-fractie de heer Werner Van Der Eecken geluk
met de toekenning van de eretitel van burgemeester na een carrière van 27 jaar in de
gemeentepolitiek, waarvan bijna 21 jaar als schepen en meer dan 6 jaar als burgemeester.
Raadslid Julienne Gezels vindt het een eigenaardige manier van werken als een gewezen
burgemeester zelf zijn eretitel aanvraagt. De burgemeester antwoordt dat er inderdaad twee
manieren zijn om die eretitel aan te vragen : ofwel via een voordracht namens de
gemeenteraad ofwel zelf. Schepen Kristof De Smet is van oordeel dat de raadsleden fier
zouden moeten zijn dat we een ereburgemeester hebben.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni
2009 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007
houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris, inzonderheid op de artikelen
57§1, 58, 59§1 en de artikelen 60 tot en met 63;
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 24 augustus 2011
houdende de verlening van de eretitel van het ambt van burgemeester van de gemeente
Wichelen aan de heer Werner Van Der Eecken;
Neemt kennis van
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Het Ministerieel Besluit d.d. 24 augustus 2011 houdende de verlening van de eretitel van het
ambt van burgemeester van de gemeente Wichelen aan de heer Werner Van Der Eecken.

2.

Samenwerkingsovereenkomst inzake de terbeschikkingstelling van tewerkgestelden
in het kader van art. 60 § 7 tussen OCMW Wetteren - in naam van de cluster
Wetteren-Laarne-Wichelen- en gemeente Wichelen - Goedkeuring

Schepen en OCMW-voorzitter Conny Beelaert leidt dit agendapunt in. Het gaat om een
samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds de OCMW’s van Wetteren, Laarne en
Wichelen en anderzijds het gemeentebestuur van Wichelen. Het voorstel is dat onze gemeente
maximaal twee personen zou begeleiden. Die mensen zijn niet noodzakelijk van Wichelen
afkomstig, maar ook de andere OCMW’s kunnen arbeidskrachten toeleveren.
Raadslid Luc Van Herreweghe wil weten of Wichelen ook in Laarne mensen kan plaatsen. De
schepen beaamt dat : het hangt af van het profiel van de kandidaat.
De raad,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
OCMW’s en meer bepaald art. 60§7;
Gelet op de wet van 22 december 1995 houdende
maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid, inzonderheid art. 34;
Gelet op art. 168 van de wet van 29 april 1996;
Overwegende dat de cluster van OCMW’s van Wetteren,
Laarne en Wichelen vragende partij is om in het kader van art. 60 §7 van de OCMW-wet bij
ons bestuur mensen tewerk te stellen;
Overwegende dat het college van burgemeester en
schepenen in zitting van 2 september 2011 beslist heeft om dat aantal te beperken tot
maximaal twee;
Gelet op het voorliggende ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst;
Gelet op de nota aan de gemeenteraad – zitting 28
september 2011 van maatschappelijk werker Ellen De Waele;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – De samenwerkingsovereenkomst inzake de terbeschikkingstelling van
tewerkgestelden in het kader van art. 60 § 7 tussen OCMW Wetteren – in naam van de cluster
Wetteren-Laarne-Wichelen – en onze gemeente goed te keuren.
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Art. 2 – De burgemeester, bijgestaan door de gemeentesecretaris, te machtigen om de
samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan het OCMW van Wetteren, Sociaal Huis,
Scheldedreef 52 9230 Wetteren.

3.

Jaarrekening OCMW - boekjaar 2010 - Kennisname

Schepen Conny Beelaert leidt dit agendapunt in. Raadslid Adolf Lammens noemt het een
correcte rekening.
De raad,
Gelet op art. 89§2 van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Het totaal van het actief en het passief op de
geconsolideerde balans na resultaatverwerking (zonder interne rekening-courant) van het
OCMW boekjaar 2010 bedraagt : € 6.080.565,09
De geconsolideerde resultatenrekening vertoont volgende
resultaten
 Negatief resultaat van het boekjaar :
€ 1.301.351,44
 Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage :
€ 1.363.698,64
 Over te dragen negatief resultaat :
€
37.847,73
Besluit.
Art. 1 – Neemt kennis van de jaarrekening OCMW boekjaar 2010 en het bijhorende
jaarverslag.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt overgezonden aan de provinciegouverneur.

4.

Budgetwijzing nr. 1 boekjaar 2011 - Kerkfabriek "Sint-Jans-Onthoofding"
Schellebelle - Aktename

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 15 december 2010
houdende de goedkeuring wijziging meerjarenplan 2008 – 2013/2 van de kerkfabriek “SintJans-Onthoofding” Schellebelle;
Gelet op het besluit d.d. 29 juni 2011 van de kerkfabriek
“Sint-Jans-Onthoofding” houdende budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2011;
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Overwegende dat de budgetwijziging pas werd afgedrukt
en doorgestuurd naar de gemeente op 24 augustus 2011;
Gelet op art. 22 – 24 van het besluit van 13 oktober 2006
van de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief RB 2007/01 d.d. 12 januari 2007
van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BA 2008/06 d.d. 18 juli 2008 van
de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de exploitatieuitgaven worden verhoogd
met € 5142 en de exploitatieontvangsten worden verhoogd met € 86;
Gelet op het gunstig advies d.d. 22 augustus 2011 van de
bisshop over de budgetwijziging 2011/1 van de kerkfabriek “Sint-Jans-Onthoofding”
Schellebelle;
Neemt akte van de budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2011
van de kerkfabriek “Sint-Jans-Onthoofding” Schellebelle;
Van deze aktename wordt een afschrift toegezonden aan :
- Monseigneur de Bisschop van Gent, Hoofdkerkstraat 3 9000 Gent
- De heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000
Gent
- De kerkfabriek “Sint-Jans-Onthoofding”, p.a. de voorzitter, Hoekstraat 68 9260
Wichelen (Schellebelle)

5.

Budget 2012 van de kerkfabriek "Sint-Jans-Onthoofding" Schellebelle - Aktename

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13
oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot
vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter
uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006
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houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van
de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de beslissing van 29 juni 2011 van de kerkraad
“Sint-Jans-Onthoofding” te Schellebelle waarbij het budget 2012 werd vastgesteld;
Gelet op het gunstig advies van 22 augustus 2011 van de
bisschop bij het budget 2011 van de kerkfabriek “Sint-Jans-Onthoofding”;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2010
waarbij de wijziging van het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek “Sint-JansOnthoofding” Schellebelle werd goedgekeurd;
Overwegende dat de bedragen vermeld in het budget 2012
overeenstemmen met het goedgekeurde gewijzigde meerjarenplan; dat de gevraagde
exploitatietoelage van € 5 003,24 binnen de perken van het meerjarenplan blijft;
Neemt akte van het budget 2012 van de kerkfabriek “SintJans-Onthoofding” Schellebelle;
Van deze aktename wordt een afschrift toegezonden aan :
- Monseigneur de Bisschop van Gent, Hoofdkerkstraat 3 9000 Gent
- de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1
9000 Gent
- de kerkfabriek “Sint-Jans-Onthoofding”, p.a. de voorzitter, Hoekstraat 68 9260
Schellebelle

6.

Budgetwijziging nr. 1 - boekjaar 2011 - kerkfabriek "Sint-Denijs" Serskamp Aktename

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 september 2010
waarbij akte werd genomen van het budget 2011 van de kerkfabriek “Sint-Denijs” Serskamp;
Gelet op het besluit d.d. 23 augustus 2011 van de
kerkfabriek “Sint-Denijs” Serskamp houdende budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2011;
Gelet op art. 22 – 24 van het besluit van 13 oktober 2006
van de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2007/01 d.d. 12 januari 2007
van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
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Gelet op de omzendbrief BB 2008/06 d.d. 18 juli 2008 van
de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de uitgaven en de ontvangsten met €
320 worden verhoogd;
Neemt akte van de budgetwijziging nr. 1 boekjaar
boekjaar 2011 van de kerkfabriek “Sint-Denijs” Serskamp;
Van deze aktename wordt een afschrift toegezonden aan :
- Monseigneur de Bisschop van Gent, Hoofdkerkstraat 3 9000 Gent
- de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent
- de kerkfabriek “Sint-Denijs” p.a. de voorzitter, Lange Haagstraat 20a 9260 Serskamp

7.

Wijziging meerjarenplan 2008/2013/1 van de kerkfabriek "Sint-Denijs" Serskamp Goedkeuring

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13
oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot
vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter
uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van
de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 3 oktober 2007
waarbij het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek “Sint-Denijs” werd vastgesteld;
Gelet op de beslissing d.d. 23 augustus 2011 van de
kerkraad “Sint-Denijs” Serskamp waarbij de wijziging van het meerjarenplan 2008-2013/1
werd vastgesteld;
Gelet op de bijgevoegde nota “verantwoording wijziging
meerjarenplan 2008-2011”;
Overwegende dat de wijziging betrekking heeft op
herstellingswerken aan de wijzerplaten van het uurwerk;
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Overwegende dat in 2012 daarvoor een investering van
€ 18 000 wordt voorzien via een investeringstoelage;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – De wijziging nr. 1 van het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek “SintDenijs” Serskamp wordt goedgekeurd.
Art. 2 – Dit goedkeuringsbesluit dient aan het meerjarenplan gehecht te worden.
Art. 3 – Van dit besluit wordt een afschrift toegezonden aan :
- Monseigneur de Bisschop van Gent, Hoofdkerkstraat 3 9000 Gent
- de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000
Gent
- de kerkfabriek “Sint-Denijs”, p.a. de voorzitter, Lange Haagstraat 20a 9260 Wichelen
(Serskamp)

8.

Budget 2012 van de kerkfabriek "Sint-Denijs" Serskamp - Aktename

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13
oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot
vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter
uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van
de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de beslissing van 23 augustus 2011 van de
kerkraad “Sint-Denijs” te Serskamp waarbij het budget 2012 werd vastgesteld;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden waarbij het
gewijzigde meerjarenplan 2008 – 2013/1 van de kerkfabriek “Sint-Denijs” Serskamp werd
goedgekeurd;
Overwegende dat de bedragen vermeld in het budget 2012
overeenstemmen met het goedgekeurde meerjarenplan; dat de gevraagde exploitatietoelage
van € 515 ruim binnen de cijfers van het meerjarenplan blijft; dat er evenwel na de
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goedgekeurde wijziging van het meerjarenplan een investeringstoelage van € 18 000 wordt
voorzien;
Neemt akte van het budget 2012 van de kerkfabriek “SintDenijs” Serskamp.
Van deze aktename wordt een afschrift toegezonden aan :
- Monseigneur de Bisschop van Gent, Hoofdkerkstraat 3 9000 Gent
- de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1
9000 Gent
- de kerkfabriek “Sint-Denijs”, p.a. de voorzitter, Lange Haagstraat 20a 9260 Serskamp

9.

Aankoop wespenverdelgingspakken, veiligheidsharnassen en hydraulische
deuropener

De burgemeester leidt dit agendapunt in. Raadslid Karel Vander Mijnsbrugge hoopt dat de
wespenverdelgingspakken niet dienen om bijen te verdelgen.
De raad,
Gelet op de brief d.d. 8 september 2011 van de
Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst waarin de aankoop van
wespenverdelgingspakken, veiligheidsharnassen en een hydraulische deuropener wordt
bepleit;
Overwegende dat de aankopen van bovengenoemde
stukken worden geraamd op resp. € 700 euro voor de aanschaf van twee
wespenverdelgingspakken, € 700 voor twee veiligheidsharnassen en € 2 200 voor een
hydraulische deuropener;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten en de KB’s van 08/01/1996 en 26/09/1996 en latere wijzigingen;
Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Voor de Brandweerdienst twee wespenverdelgingspakken, twee veiligheidsharnassen
en een hydraulische deuropener aan te kopen.
Art. 2 – De ramingen van resp. € 700 euro voor de wespenverdelgingspakken, € 700 voor de
veiligheidsharnassen en € 2 200 voor een hydraulische deuropener worden goedgekeurd.
Art. 3 – Deze uitgave te betalen op het krediet 351/744-51 van het budget 2011.
Art. 4 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen.
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10. Aankoop 100 stapelstoelen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De burgemeester licht dit agendapunt toe. Deze extra investering wordt gedaan omdat de
stoelen frequent worden uitgeleend.
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, § 3;
Overwegende dat er voor de uitleendienst nood is aan 100
extra stapelstoelen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 2.892,56 excl. btw of € 3.500,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien
is in het budget van 2011, op artikel 763/741-98 van de buitengewone dienst en dat de
financiering gebeurt met eigen middelen;
Met algemene stemmen.
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Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de
opdracht “aankoop 100 stapelstoelen”. De raming bedraagt € 2.892,56 excl. btw of € 3.500,00
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 2011, op artikel
763/741-98 van de buitengewone dienst.

11. Aankoop sneeuwschop voor tractor - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Iedereen herinnert zich de laatste twee
winters. Het is nu de bedoeling vooraan op de tractor een sneeuwschop te plaatsen en
achteraan zout te strooien. Raadslid Julienne Gezels vindt het een heel goed voorstel.
Raadslid Luc Van Herreweghe meent dat de tractor de wegen dan tweemaal op en af moet
rijden. De burgemeester repliceert dat de meeste gemeentewegen even breed zijn als de
sneeuwschop. Schepen Van Malderen vult aan dat de tweevaksbanen nu ook op en af worden
gestrooid. Er moet ook worden geregeld dat de sneeuw in de weggoten gaat en niet op het
voetpad. Raadslid Van Herreweghe is ook bekommerd om de fietspaden in de winter. De
schepen antwoordt dat daarvoor nog een borstel zal worden aangekocht. De burgemeester
herinnert eraan dat de gemeentewerklieden ook manueel sneeuw ruimen, zoals in de
omgeving van de scholen, de kerken en de gemeentehuizen.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl.
btw niet overschreden);
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Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht
“Sneeuwschop voor tractor” een technische beschrijving werd opgesteld door de Technische
Dienst;
Overwegende dat bij zwaar winterweer het efficiënter is
om eerst de baan vrij te maken van sneeuw en dan pas te strooien met zout;
Overwegende dat het daarom wenselijk is een
sneeuwschop aan te kopen voor de tractor van de technische dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 14.049,58 excl. btw of € 17.000,0 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien
is in het budget van 2011, op artikel 421/744-51 van de buitengewone dienst en dat de
financiering gebeurt met eigen middelen;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de
opdracht “Sneeuwschop voor tractor”. De raming bedraagt € 14.049,58 excl. btw of
€ 17.000,0 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 2011, op artikel
421/744-51 van de buitengewone dienst.

12. Aankoop informaticamateriaal - personeelsdienst.
De burgemeester leidt dit agendapunt in. Raadslid Luc Van Herreweghe vraagt of er software
van Cevi is inbegrepen. Raadslid Adolf Lammens vindt dat de informaticatoeleveraar van de
monopoliesituatie profiteert. De burgemeester vraagt naar een alternatief. Raadslid Van
Herreweghe vraagt of er geen informaticus in dienst is. De burgemeester noemt de
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afwezigheid van een informaticus een besparing, want geen enkele ICT’er komt deeltijds
werken. Raadslid Van Herreweghe is van oordeel dat de aankoop moet lukken met € 1 100.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer
bepaald de 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 met de verhuis naar de nieuwbouw
Sociaal Huis Oud Dorp 2 te Wichelen er overgegaan werd tot de aankoop van heel wat nieuw
informaticamateriaal maar er ook een deel werd gerecupereerd;
Overwegende dat er van het gerecupereerde
informaticamateriaal een pc aan vervanging toe is;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als
voorwerp “Aankoop informaticamateriaal - personeelsdienst” wordt geraamd op € 1.800 incl.
21 % BTW;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht
te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien in het budget van 2011 op
artikel 104/742-53 van de buitengewone dienst;
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Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Volgend informaticamateriaal aan te kopen :
- 1 PC met DVD lees en schrijver, klavier, optische scroll muis en de bijhorende software
De installatie en het overzetten van data, van de toepassingen, het her configureren van de
mail cliënt en de her installatie van de anti-virus software van de bestaande naar de nieuwe
PC zal in regie gefactureerd worden.
De kostenraming bedraagt € 1.800 incl. 21 % btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Art. 3 – De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel 104/74253 van de buitengewone dienst van het dienstjaar 2011, zoals voorzien in het budget 2011.
Deze uitgave wordt gefinancierd met eigen middelen.

13. Aankoop informaticamateriaal - bibliotheek Schellebelle.
Schepen Yvan De Coninck licht dit agendapunt toe en stelt vast dat de pc’s voor de
bibliotheek goedkoper zijn dan die voor de personeelsdienst. Raadslid Adolf Lammens vindt
onze gemeentelijke bibliotheek en zeker die van Schellebelle, veruit de beste van de streek
qua dienstverlening.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer
bepaald de 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;
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Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden,
opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat er in de bibliotheek in Schellebelle een
aantal pc’s verouderd zijn en aan vervanging toe zijn;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als
voorwerp “Aankoop informaticamateriaal - bibliotheek” wordt geraamd op € 5.000 incl. 21 %
BTW;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht
te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien in het budget van 2011 op
artikel 767/742-53 van de buitengewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Volgend informaticamateriaal aan te kopen :
- 3 PC’s met DVD lees en schrijver, klavier, optische scroll muis, de bijhorende software en
scherm
De installatie en het overzetten van de data en van de toepassingen van de bestaande naar de
nieuwe PC’s zal in regie gefactureerd worden.
De kostenraming bedraagt € 5.000 incl. 21 % btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Art. 3 – De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel 767/74253 van de buitengewone dienst van het dienstjaar 2011, zoals voorzien in het budget 2011.
Deze uitgave wordt gefinancierd met eigen middelen.
Raadslid Dirk Eekhaut vervoegt zich bij de zitting.
14. Het plaatsen van betaalterminal voor het elektronisch betalen in het Sociaal Huis
Raadslid Luc Van Herreweghe leidt dit agendapunt in. Heden ten dage is het niet abnormaal
dat dienstverleners zich uitrusten met verschillende vormen van betalingsmogelijkheden
gaande van cash geld tot elektronische betaling zoals Bancontact, Mister Cash enz. Zelfs een
kleine boekenwinkel en een loodgieter beschikken daarover. Verder neemt door
elektronische betaling ook de veiligheid toe. Er zal minder cash geld aanwezig zijn in het
gebouw. Het is ook een sterke administratieve vereenvoudiging en de verantwoordelijkheid
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over het kassa-resultaat zal minder groot zijn. Daarom stelt hij voor een betaalterminal voor
elektronisch betalen in het Sociaal Huis in te voeren.
De burgemeester is niet tegen het voorstel, maar het is niet grondig uitgewerkt. Hier wordt
enkel een prinicipe voorgelegd. Hij wil eerst daarover met de diensten overleggen, de
financiële dienst wordt met het voorstel nu overvallen. Elke transactie moet bij elektronische
betalingen immers worden ingeboekt, wat nu meer globaal, per dienst, gebeurt. Er zijn aparte
rekeningen per dienst nodig, 70 cent per transactie moet worden betaald door de gemeente in
dat geval, er dient ook een minimumbedrag te worden vastgelegd om elektronisch betalen toe
te laten, bvb. vanaf € 12,50. De burgemeester is het dus eens met het principe, maar wil weten
hoeveel de investering bedraagt, wat een abonnement kost, wat het bijkomend werkvolume is.
Daarover is overleg met de financiële dienst nodig.
Raadslid Van Herreweghe heeft er vertrouwen in dat het voorstel wordt onderzocht, er hoeft
daarom niet over gestemd te worden.
De burgemeester vraagt aan het einde van de zitting een minuut stilte voor oudgemeenteraadslid Jules Van Boxelaer, die deze week is overleden.
Raadslid Adolf Lammens vraagt of er al een antwoord is op zijn vraag of het Gewest de
kosten voor de vervanging van de verlichtingspalen op Uitbergenbrug, kant Wichelen, ten
laste neemt. De burgemeester antwoordt dat hij de situatie met de gemeente Berlare heeft
besproken, die de kosten voorschiet. Genoemd raadslid krijgt tegenstrijdige signalen daarover,
er zijn gemeenten die maar gedeeltelijk hoeven tussenbeide te komen, behalve als de
verlichting in het verleden door de gemeente zelf is geplaatst.
Raadslid Julienne Gezels vraagt hoever het staat met het ontwerp voor het maken van luifels
op de begraafplaatsen. Schepen Albert Van Malderen belooft de zaak opnieuw te zullen
opnemen nu de werkleider met pensioen gaat. Raadslid Lammens merkt op dat de schepen
daar al 11 maanden de tijd voor heeft gekregen. De uitgave heeft trouwens al enkele jaren op
het budget gefigureerd. Raadslid Luc Van Herreweghe is van mening dat de luifels bijna
verplaatsbaar zouden moeten zijn.
Raadslid Luc Van Herreweghe feliciteert de technische dienst met de behandeling van de
bomen op het dorp in Serskamp : het is daar mooi geworden. Hij vraagt ook dat de bestuurder
in DDS ervoor zou pleiten dat de blauwe PMD-zakken opnieuw over de standaardstaanders
zouden passen. Raadslid Arnold Stroobant is als Verko-bestuurder van oordeel dat de
standaarden zich aan de zakken moeten aanpassen en suggereert het raadslid om de voorzitter
van de afvalintercommunale Verko daarover aan te spreken.
Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg
worden ze als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 20.43 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

De voorzitter,
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F. Coppens.

A. Van Wesemael.

