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Zitting van woensdag 17 december 2014
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Kenneth Taylor: burgemeester;
Luc Galle: voorzitter;
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele: schepenen;
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael,
Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele,
Els Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom,
Sara Hiltrop, Frederick Venneman, Wouter Van Hauwermeiren: raadsleden;
Frans Coppens: secretaris
Kenneth Taylor: burgemeester afwezig voor 1.tot en met 3.

De zitting wordt geopend om 20:01 uur.
De voorzitter verwijst naar het voorstel van zittingsdata van de gemeenteraad in 2015 dat elk
raadslid ontvangen heeft. Dat voorstel zal tijdens de eerstvolgende collegezitting nog worden
besproken en opmerkingen daarover kunnen aan de secretaris worden doorgegeven.
OPENBARE ZITTING

1.

Ontslag als OCMW-raadslid

De raad,
Gelet op het schrijven ingekomen op 4 december 2014 van Wouter Van Hauwermeiren, Margote
2A201 9260 Wichelen, waarbij hij zijn ontslag aanbiedt als lid van het OCMW;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn;
Neemt akte van dit ontslag.
2.

Gekozenverklaring van een kandidaat-werkend lid en kandidaat-opvolgers voor de OCMWraad overeenkomstig artikel 14, eerste lid OCMW-decreet

De raad,
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en meer bepaald art. 14, eerste
lid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 2 januari 2013 houdende de verkiezing van de OCMWraadsleden, waarbij Wouter Van Hauwermeiren werd aangesteld als werkend lid en waarbij Liesbeth
Van de Voorde werd aangeduid als zijn opvolger;
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Gelet op de brief ingekomen op 4 december 2014 van Wouter Van Hauwermeiren, OCMW-raadslid,
waarin hij zijn ontslag als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft aangeboden;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden akte genomen heeft van dat ontslag;
Overwegende dat de aangeduide opvolger van het ontslagnemend raadslid reeds deel uitmaakt van
de raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat een voordrachtakte in tweevoud aan de gemeentesecretaris werd overhandigd op
donderdag 4 december 2014;
Overwegende dat die voordrachtakte volgende voordrachten bevat :
Kandidaat-werkende leden

Kandidaat-opvolgers

Verstraeten, Caroline

De Corte, Conny
Verstraeten, Caroline
De Coninck, Yvan

Overwegende dat voor het kandidaat-werkend lid als einddatum 1 januari 2016 is vermeld in de
voordrachtakte;
Overwegende dat alle kandidaten, zowel de effectieve als de opvolgers, instemmen met hun
voordracht en dat hebben bevestigd door hun handtekening op de voordrachtakte;
Overwegende dat de voordrachtakte is ondertekend door alle nog in functie zijnde
gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid hebben ondertekend;
Overwegende dat in de voordrachtakte beide geslachten vertegenwoordigd zijn;
Overwegende dat de gemeentesecretaris het nodige onderzoek heeft verricht naar de wettelijk
gestelde voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van de voordrachtakte en dat daarbij geen
opmerkingen werden geformuleerd;
Overwegende dat geen enkel kandidaat-werkend lid of kandidaat-opvolger zich in een geval van
onverkiesbaarheid bevindt;
Overwegende dat de gemeentesecretaris de kandidatenlijst heeft afgesloten door het rangschikken
van de kandidaat-werkende leden in alfabetische volgorde gevolgd door de namen van haar
kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde zoals ze zijn vermeld in de voordrachtakte;
Overwegende dat de voordrachtakte tijdig ter inzage heeft gelegen;
Overwegende dat het verkozen te verklaren werkend lid zich niet in een situatie van
onverenigbaarheid bevindt;
Besluit
Art. 1 – De geloofsbrieven van het kandidaat-werkend lid en de kandidaat-opvolgers goed te keuren.
Art. 2 – Akte te nemen van de lijst van het verkozen verklaarde werkende lid en van haar opvolgers,
zijnde :

274
Naam en voornaam van het verkozen verklaarde werkend lid

Naam en voornaam van de opvolgers

Verstraeten, Caroline

De Corte, Conny

Einddatum : 01.01.2016

Verstraeten, Caroline
De Coninck, Yvan

De voorzitter verklaart Caroline Verstraeten verkozen als lid van de raad voor maatschappelijk
welzijn.
3.

Jaarverslag van het college

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Hij dankt de administratieve diensten voor het
geleverde werk, een dankwoord waarbij de gemeenteraadsleden Luc Van Leuven, Herman Van
Renterghem en Gert Van Tittelboom zich namens hun fractie aansluiten.
De raad,
Gelet op de richtlijnen van de omzendbrief d.d. 2 juni 1989 van de Gemeenschapsminister van
Binnenlandse Aangelegenheden;
Gelet op het voorliggende jaarverslag 2013 van het college;
Besluit
Enig artikel : Neemt kennis van het jaarverslag 2013 van het college
4.

Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing nr.1

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
Raadslid Sara Hiltrop stelt vast dat het resultaat op kasbasis elk jaar positief was, tot de spaarpot op
was. Hoewel dat resultaat 1 miljoen euro onder raming zat, zal er toch 1,7 miljoen euro over zijn in
2019. Volgend jaar zullen er niet meer uitgaven zijn, wel meer ontvangsten. Vorig jaar was de uitleg
dat er meer inkomsten zouden zijn door de indexering van de retributies, dat kan nu niet. De
schepen antwoordt dat de FOD Financiën dit jaar € 800 000 minder zal doorstorten en volgend jaar €
1,7 miljoen meer. Het is beter de rekening 2014 af te wachten, dan kan effectief worden gezien of er
besparingen zijn. Het bestuur vermijdt dat er personeel moet afvloeien, de dienstverlening naar de
bewoners mag er niet onder lijden. Er is ook een aanzienlijke daling van de financiële schulden, stelt
raadslid Hiltrop vast. Schepen Praet repliceert dat het bestuur met Belfius heeft vergaderd, met een
herschikking van de leningen als gevolg, wat een besparing van € 100 000 op jaarbasis geeft. Het gaat
om een optimalisering van de terugbetalingscapaciteit.
Raadslid Els Stichelmans merkt op dat elk jaar € 25 000 wordt geïnvesteerd in openbare verlichting.
De burgemeester antwoordt dat elke vervangen lamp een besparingsmaatregel is. Na een quick scan
is een masterplan gemaakt. Gelukkig hoeft onze gemeente niet veel te doen. Eandis is heel streng
voor LED-verlichting : er wordt nog niet veel aangeboden. Op vraag van genoemd raadslid bevestigt
de burgemeester dat het de bedoeling is elk jaar een wagen aan te kopen.
Raadslid Luc Van Leuven heeft gelezen dat het fietspad naast de gewestweg N416 in 2018 zal worden
gerealiseerd. Hij vraagt nu de module 13 op te starten voor het fietspad richting Lede (Paepestraat –
Ledebaan). Op de Heide zijn immers geen mogelijkheden om een fietspad te leggen. Schepen Daniël
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Praet stelt dat het technisch aspect meespeelt in de Paepestraat, onteigeningsplannen heb je niet in
de hand. Schepen Kristof De Smet merkt op dat het college nu rond trage wegen werkt. Genoemd
raadslid is van mening dat zo’n alternatief over het hele traject veiligheid moet geven. De
burgemeester vindt wel dat onze gemeente zo’n traject kan realiseren, maar dat buurgemeente Lede
dan moet voortdoen op haar grondgebied. Hij verwacht extra stimulansen van de Vlaamse overheid.
Raadslid Van Leuven merkt ook zaken op die niet worden gerealiseerd : het e-loket en
dienstverlening aan huis. De burgemeester antwoordt dat die uitgaven in de dagelijkse werking
zitten, zij kosten niets extra. Front- en backoffice bvb. zal in 2015 worden gerealiseerd. Schepen
Christoph Van de Wiele vult aan dat er voor de dienstverlening aan huis geen nieuw voertuig wordt
aangekocht, het nieuwe aanbod wordt gerealiseerd in samenwerking met het OCMW.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief d.d. 5 september 2014, met referentie BB 2014/4, aangaande instructies
voor de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 december 2013 waarbij het meerjarenplan 2014-2019
werd aangenomen;
Overwegende dat er een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk is;
Gelet op het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
12 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Ann Van Wesemael, Marc Vereecken,
Rosa Van den Abeele, Wouter Van Hauwermeiren);
9 onthoudingen (Luc Galle, Luc Van Leuven, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans,
Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Frederick Venneman)
Besluit
Art. 1 – De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 wordt goedgekeurd.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.
5.

Budget 2015

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Het budget was iets te vroeg afgewerkt en doorgestuurd
om de laat bezorgde exacte cijfers van de brandweerzone nog op te kunnen nemen. Bij de rekening
2014 zullen de raadsleden zicht krijgen op de meeropbrengsten die dit jaar gerealiseerd zijn.
Raadslid Luc Van Leuven wil weten of er voor de renovatie van de pastorie van Serskamp wordt
voortgewerkt op oude plannen. Schepen Kristof De Smet bevestigt dat op de oude plannen wordt
voortgebouwd. Er wordt gerekend op 80 % subsidie. Op de vraag van genoemd raadslid of het
aangekochte stuk grond daarin wordt geïntegreerd, antwoordt de burgemeester dat dat verkocht of
verhuurd zal worden aan de vrije kleuterschool. De pastorie is bestudeerd door Monumentenwacht.
Een functie als ontvangstruimte is aangewezen. Schepen De Smet vult aan dat de subsidie nog groter
kan worden als de kerkfabriek daar een onderkomen kan vinden.
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Raadslid Van Leuven vraagt hoever het staat met de studie voor de hervorming van het busvervoer
voor het onderwijs. Schepen De Smet repliceert dat daarvoor geld moet worden voorzien, de
middagritten zijn al afgevoerd, maar er moet elk jaar worden geëvalueerd. Genoemd raadslid
betreurt dat het verhaal van de trage wegen in gevaar komt omdat er te weinig centen voor
beschikbaar zijn. Anderzijds is voor het klooster Wichelen € 10 000 vrijgemaakt. Schepen Christoph
Van de Wiele stelt dat dat studiekosten zijn voor de herbestemming van het klooster en de gronden
errond. Raadslid Van Leuven merkt op dat de site geen eigendom is van de gemeente. De
burgemeester wil zien wat ermee kan gebeuren, de gemeente kan daarbij een scharnierpunt zijn.
Raadslid Van Leuven stelt vast dat € 40 000 is voorzien voor douches voor atletiek en voetbal.
Schepen De Smet antwoordt dat zowel ACES als SK Wichelen douches vragen. Er komt een
samenwerkingsovereenkomst met beide verenigingen voor het gebruik ervan. Raadslid Luc Van
Leuven vraagt of er al stabiliteitswerken zijn uitgevoerd in de clubgebouwen van SK Wichelen : twee
jaar na een nota daarover worden ze nog gebruikt. De burgemeester riposteert dat het de
verantwoordelijkheid van de club is of de spelers effectief gaan douchen in de naastgelegen
gemeenteschool, die hun is aangeboden.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of er structurele maatregelen worden genomen voor het
voetbalveld. Schepen Kristof De Smet stelt dat de douches op basis van het verslag niet meer konden
worden gebruikt. In de huidige kantine worden geen structurele kosten gemaakt, er worden wel
containers aangekocht. Genoemd raadslid concludeert dat er geen structurele oplossing wordt
geboden, maar de schepen repliceert dat de containers niet meer zijn als vroeger.
Raadslid Els Stichelmans vraagt wat er met de wespennesten gaat gebeuren, moeten die nog worden
betaald bij wegname en zo ja, hoeveel. De burgemeester antwoordt dat alle retributies al zonaal zijn
vastgelegd, in alle gemeenten. Genoemd raadslid wil weten wat wordt verstaan onder
sportmateriaal voor kansarme jeugd. Schepen De Smet wil jongeren de kans geven om te sporten
zonder dat ze daarvoor iets moeten betalen. Zo zijn al een pingpongtafel en voetbalgoaltjes
aangekocht. Nu wordt een fitometer aangekocht.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt welke werken begrepen zijn in de heraanleg Hekkergemstraat.
Schepen Bert Van Malderen wil de voetpaden aanpakken waar ze slecht liggen, in het deel tussen de
Stationsstraat en de Wettersestraat. De straat zal daarbij anders worden ingericht. Genoemd raadslid
ziet geen budget voor kinderopvang en kansengroepen, voor mensen met een arbeidshandicap.
Schepen Anneleen Rimbaut antwoordt dat eraan wordt gewerkt, ook in het OCMW, in samenwerking
met de scholen. In het masterplan Molenkouter kunnen initiatieven op dat vlak worden
geïntegreerd. Schepen De Smet wijst op het geld dat wordt vrijgemaakt voor G-sport. Raadslid Van
Tittelboom vraagt wat wordt begrepen onder de unieke toegangspoort tot de Kalkense Meersen
waarvoor € 50 000 is voorzien. Schepen De Smet voorziet dat geld voor het pleintje op de Aard. Op
vraag van genoemd raadslid antwoordt de schepen dat er geen grote financiële inspanningen meer
worden gedaan voor de sportschuur. Het raadslid is het daarmee eens als er geen veiligheidsrisico’s
opduiken.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief d.d. 5 september 2014 met referentie BB 2014/4 aangaande instructies
voor het opstellen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 december 2013 waarbij het meerjarenplan 2014-2019
werd aangenomen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 december 2014 waarbij de aanpassing nummer 1 van
het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd;
Gelet op het voorgelegde budget 2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
12 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Ann Van Wesemael, Marc Vereecken,
Rosa Van den Abeele, Wouter Van Hauwermeiren);
9 onthoudingen (Luc Galle, Luc Van Leuven, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans,
Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Frederick Venneman)
Besluit
Art. 1 – Het budget 2015 wordt goedgekeurd.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.
6.

Verdeling subsidies 2013 - Seniorenverenigingen (kalenderjaar 2013)

Schepen Anneleen Rimbaut leidt dit agendapunt in. Zij wijst erop dat er zes in plaats van zeven
ouderverenigingen worden gesubsidieerd wegens het ontbreken van een aanvraag met
bewijsstukken.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 21 december 2011 inzake de goedkeuring van het
gemeentelijk reglement betreffende de subsidiëring van seniorenverenigingen;
Gelet op de brief d.d. 15 november 2014 van de ouderenadviesraad met het voorstel tot verdeling
van de beschikbare subsidies voor de ouderenverenigingen voor het jaar 2013;
Gelet op de kredieten in het budget 2014;
Overwegende dat er € 1 698 kan worden verdeeld over de seniorenverenigingen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Enig art. – De subsidies voor de seniorenverenigingen dienstjaar 2013 worden als volgt verdeeld :
LBG Serskamp

€ 198,86

Rust Na Arbeid

€ 252,04

OKRA Schellebelle

€ 288,00
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OKRA Wichelen

€ 423,62

OKRA Bruinbeke

€ 226,72

OKRA Serskamp

€ 308,55

Totaal
7.

€ 1 697,79

Verdeling subsidies jeugd 2014

Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de toelagen voorzien voor de gemeentelijke jeugdverenigingen in het
meerjarenplan voor het dienstjaar 2014 dienen verdeeld te worden;
Gelet op de kredieten van jeugd met itemnummer 075000 – AR. 6493000 in het budget 2014;
Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad van 2 december 2014 over de verdeling van de
toelagen voor jeugd;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Enig artikel – De toelagen voor het dienstjaar 2014 – jeugd worden als volgt verdeeld:
Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.11.1 – actie 5.11.1.3 – Financiële ondersteuning
cultuurverenigingen met een jeugdwerking - budget € 1 020,00
Fin. Ondersteuning cultuurverenigingen met jeugdwerking

€ 1 020,00

Wat?

€ 510,00

Jongstleerende

€ 510,00

Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.9.5 – actie 5.9.5.1 – Tussenkomst vervoer om kampen op
verplaatsing mogelijk te maken - budget € 2 000,00
Tussenkomst kampvervoer

€ 2 000,00

Chiro Wichelen

€ 207,82

Scouts Serskamp

€ 396,27

Chiro Serskamp

€ 307,14

KLJ

€ 141,43

VKSJ

€ 197,34
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JOC

€ 219,02

Yoka

€ 430,98

Reynaertsgilde

€ 46,29

Slimme zet

€ 53,71

Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.9.5 – actie 5.9.5.2 – Stimuleren ledenwerving dmv een
aangepast subsidiereglement- budget € 1 000,00
Stimuleren ledenwerving

€ 1 000,00

Chiro Wichelen

€ 103,91

Scouts Serskamp

€ 198,13

Chiro Serskamp

€ 153,57

KLJ

€ 70,71

VKSJ

€ 98,67

JOC

€ 109,51

Yoka

€ 215,49

Reynaertsgilde

€ 23,15

Slimme zet

€ 26,86

Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.9.5 – actie 5.9.5.3 – Algemene veiligheid in het kader van
EHBO - budget € 500,00
EHBO

€ 500,00

Chiro Wichelen

€ 51,96

Scouts Serskamp

€ 99,07

Chiro Serskamp

€ 76,79

KLJ

€ 35,36

VKSJ

€ 49,33

JOC

€ 54,75

Yoka

€ 107,74

Reynaertsgilde

€ 11,57

Slimme zet

€ 13,43
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Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.9.5 – actie 5.9.5.4 – Directe financiële ondersteuning
jeugdverenigingen - budget € 10 270,00
Dir. Fin. Ondersteuning jeugdverenigingen

€ 10 270,00

Chiro Wichelen

€ 1 067,17

Scouts Serskamp

€ 2 034,84

Chiro Serskamp

€ 1 577,17

KLJ

€ 726,23

VKSJ

€ 1 013,33

JOC

€ 1 124,65

Yoka

€ 2 213,11

Reynaertsgilde

€ 237,69

Slimme zet

€ 275,81

Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.9.5 – actie 5.9.5.8 – Kwalitatieve begeleiding stimuleren
door tussenkomst in opleidingskosten - budget € 1 880,00
Kwaliteit begeleiding stimuleren

€ 1 880,00

Chiro Wichelen

€ 136,90

Scouts Serskamp

€ 261,04

Chiro Serskamp

€ 202,33

KLJ

€ 93,17

VKSJ

€ 130,00

JOC

€ 144,28

Yoka

€ 283,91

Reynaertsgilde

€ 30,49

Slimme zet

€ 35,38

Francois Frauke

€ 62,50

Freya Cornu

€ 62,50

Anais De Pauw

€ 62,50

De Deyn Davy

€ 62,50

Glenn Van Laere

€ 62,50

De Brouwer Oliver

€ 87,50
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Eline Van Wesemael

€ 62,50

Emma Van De Velde

€ 100,00

Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.9.5 – actie 5.9.5.6 – Financiële ondersteuning
jeugdwerkinitiatieven - budget € 1 000,00
Fin. Ondersteuning jeugdwerking

€ 1 000,00

Chiro Wichelen

€ 103,91

Scouts Serskamp

€ 198,13

Chiro Serskamp

€ 153,57

KLJ

€ 70,71

VKSJ

€ 98,67

JOC

€ 109,51

Yoka

€ 215,49

Reynaertsgilde

€ 23,15

Slimme zet

€ 26,86

Item 075000 – AR. 6493000 – Gemeentelijke toelage jeugdwerk - budget € 4 099,00
Gemeentelijke toelage jeugdwerk

€ 4 099,00

Chiro Wichelen

€ 425,93

Scouts Serskamp

€ 812,15

Chiro Serskamp

€ 629,49

KLJ

€ 289,86

VKSJ

€ 404,44

JOC

€ 448,87

Yoka

€ 883,30

Reynaertsgilde
Slimme zet

€ 94,88
€ 110,08
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Item 075000 – AR. 6493000 – Actieplan 5.9.5 – actie 5.9.5.5 – Financiële ondersteuning jeugdraad budget € 1 650,00
Gemeentelijke toelage jeugdraad

€ 1 650,00

Jeugdraad Wichelen

€1 650,00

8.

Verdeling subsidies sport 2014

Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in. Hij wijst erop dat er in het voorliggende dossier wat
de impulssubsidies betreft een fout is geslopen en stelt voor om de cijfers goed te keuren die
vastgesteld zijn door de sportraad. Hoe meer gediplomeerde trainers een club heeft, hoe meer
subsidie. Hij verontschuldigt zich voor de verkeerde voorstelling.
De raad,
Overwegende dat de toelagen voorzien in het budget 2014 voor de sportverenigingen dienen
verdeeld te worden;
Gelet op de kredieten voor sport met itemnummer 074099 – AR. 6493000 in het budget 2014;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 3 december 2014;
Gelet op het subsidiereglement voor de verdeling van de subsidies aan de door het gemeentebestuur
erkende sportverenigingen goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2008;
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Enig artikel – De toelagen uit het budget 2014 voorzien voor sportverenigingen worden als volgt
verdeeld:
Item 074099 – AR. 6493000 – Gemeentelijke toelagen - budget € 3 000,00
Gemeentelijke toelagen

€ 3 000,00

De Scheldecurvers

€ 63,94

De Grysollevrienden

€ 84,78

KVV Schelde

€ 717,40

SK Wichelen

€ 266,55

Onder De Molen
LVB
Sport en recreatie
Goldstar

€ 33,10
€ 103,95
€ 65,97
€ 111,26
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ACES

€ 516,66

Sandokan

€ 227,41

DC Ambiance

€ 68,23

Zoef

€ 100,81

Sint-Sebastiaan

€ 113,76

De lustige lijnvissers

€ 41,23

Punani FC

€ 65,33

Wielerclub Serskamp

€ 54,53

Albatrossi

€ 66,78

De Schooiers

€ 156,85

De Wielkeszuigers

€ 141,46

Item 074099 – AR. 6493000 – Actieplan 5.4.2 – actie 5.4.2.1 – Sportclubs stimuleren tot structurele
samenwerkingsverbanden - budget € 1 000,00
Structurele samenwerking

€ 1 000,00

De Scheldecurvers

€ 21,31

De Grysollevrienden

€ 28,26

KVV Schelde

€ 239,14

SK Wichelen

€ 88,85

Onder De Molen

€ 11,04

LVB

€ 34,65

Sport en recreatie

€ 21,99

Goldstar

€ 37,09

ACES

€ 172,22

Sandokan

€ 75,80

DC Ambiance

€ 22,74

Zoef

€ 33,60

Sint-Sebastiaan

€ 37,92

De lustige lijnvissers

€ 13,74

Punani FC

€ 21,78

Wielerclub Serskamp

€ 18,18
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Albatrossi

€ 22,26

De Schooiers

€ 52,28

De Wielkeszuigers

€ 47,15

Item 074099 – AR. 6493000 – Actieplan 5.3.1 – actie 5.3.1.1 – De sportdienst stimuleert de erkende
sportverenigingen inzake kwaliteit met een directe financiële ondersteuning budget € 14
545,00
Dir. fin. ondersteuning

€ 14 545,00

De Scheldecurvers

€ 309,98

De Grysollevrienden

€ 411,06

KVV Schelde

€ 3 478,23

SK Wichelen

€ 1 292,30

Onder De Molen

€ 160,48

LVB

€ 503,97

Sport en recreatie

€ 319,84

Goldstar

€ 539,44

ACES

€ 2 504,92

Sandokan

€ 1 102,54

DC Ambiance

€ 330,82

Zoef

€ 488,77

Sint-Sebastiaan

€ 551,55

De lustige lijnvissers

€ 199,90

Punani FC

€ 316,74

Wielerclub Serskamp

€ 264,37

Albatrossi

€ 323,78

De Schooiers

€ 760,46

De Wielkeszuigers

€ 685,85

Item 074099 – AR. 6493000 – Actieplan 5.4.1 – actie 5.4.1.1 – Aantal jeugdsportbegeleiders met
een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod verhogen door
opleidingen - budget € 10 945,00
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Jeugdwerking

€ 10 945,00

Goldstar

€ 200,52

KVV Schelde

€ 4 394,71

Sandokan

€ 1 303,37

ACES

€ 4 879,30

Zoef

€ 167,10

9.

OCMW - Goedkeuring gebruik saldo gemeentelijke bijdrage als tijdelijk werkkapitaal

Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. Hij vraagt, op voorstel van het
administratief toezicht, het boni op de gemeentelijke bijdrage als kasbuffer te kunnen gebruiken in
het OCMW. Het gaat om bijna een half miljoen euro. Als werkkapitaal is het vrij te besteden.
De raad,
Gelet op de reglementering inzake de beleids- en beheerscyclus zoals vervat in het besluit van de
Vlaamse regering van 25 juni 2010 en het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;
Overwegende dat bij de invoering van de BBC-boekhouding in het OCMW, de gemeenteraad dient te
beslissen over de bestemming van het overschot op de gemeentelijke bijdrage van de jaarrekening
2013, het laatste jaar waarin de nieuwe OCMW-boekhouding (NOB) werd gevoerd;
Overwegende dat ook al vroeger het saldo van de gemeentelijke bijdrage door het OCMW in de
praktijk steeds werd aangewend als tijdelijk werkkapitaal;
Overwegende dat deze werkwijze voortgezet kan worden om het gecumuleerd overschot op de
gemeentelijke bijdrage als buffer te gebruiken;
Gelet op het gemeentedecreet
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het overschot op de gemeentelijke bijdrage zoals vastgesteld in de jaarrekening 2013 van het
OCMW ten bedrage van 487 649,92 mag door het OCMW vanaf boekjaar 2014 worden aangewend
als tijdelijk werkkapitaal
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing aan de OCMW-voorzitter te bezorgen.
10. OCMW-Budget 2014 - Budgetwijziging nr. 1 - Kennisname
Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. Er zijn bepaalde zaken op de juiste velden
en onder het juiste item geplaatst. Elementen die de budgetwijziging nodig maakten, zijn de stijging
van het aantal personeelsleden, de aanpak van de verhuis, de inrichting van de nood- en
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crisisopvangwoning in de Doornweg, de bouwgronden op de Galgenberg en de activiteiten op de
Molenkouter.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 januari 2014 waarbij de meerjarenplanning 2014 – 2019
van het OCMW werd goedgekeurd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 januari 2014 houdende kennisname van het OCMWbudget 2014;
Gelet op het besluit d.d. 21 november 2014 van het college van burgemeester en schepenen waarbij
gunstig advies werd verleend aan het ontwerp van budgetwijziging nr. 1 2014 van het OCMW;
Gelet op het besluit d.d. 16 december 2014 van de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij de
budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2014 van het OCMW werd vastgesteld;
Overwegende dat op het exploitatiebudget naast vergetelheden en foutieve voorzieningen kredieten
werden aangepast aan de evolutie van de werkelijke uitgaven of ontvangsten, waarbij de overgang
naar een nieuw informaticasysteem (Citrix) en naar een nieuwe softwareleverancier ook een rol
heeft gespeeld, naast de kosten gemaakt voor consulting bij de bouw van 36 bijkomende kamers
voor het WZC Molenkouter;
Overwegende dat op het investeringsbudget in ontvangsten een aantal nieuwe posten werden
voorzien, waaronder een gebruikstoelage van het VIPA, een kapitaaltoelage voor de verbouwing van
doorgangsverblijven en een desinvestering als gevolg van de verkoop van twee gronden; dat aan de
uitgavenzijde een aantal investeringsuitgaven van de enveloppe overig beleid werden aangepast aan
de evolutie van de nog te verwachten uitgaven;
Overwegende dat hoewel het gecumuleerd budgettair resultaat van de rekening 2013 lager uitvalt
dan de raming in het oorspronkelijk budget 2014, het herziene budget binnen het meerjarenplan
2014-2019 blijft;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis voor 2014 licht verbetert en dat de
autofinancieringsmarge voor 2014 verhoudingsgewijs aanzienlijk stijgt; dat de gemeentelijke bijdrage
niet gewijzigd wordt;
Gelet op art. 150 en 156 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het gemeentedecreet;
Besluit
Art. 1 – Neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2014 van het OCMW
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de OCMW-voorzitter en aan de heer
Provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.
11. Goedkeuring politiedotatie 2015
De burgemeester licht dit agendapunt toe.
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De raad,
Overwegende dat de gemeente Wichelen deel uitmaakt van de politiezone Wetteren-LaarneWichelen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP13 betreffende de onderrichtingen van de politiebegroting
voor 2002 ten behoeve van de politiezone : “Het evenwicht in de gewone dienst komt tot stand door
een toelage van de gemeente(n) aan de politiebegroting die gelijk is aan het verschil tussen de
gewone uitgaven en de gewone ontvangsten van de politiebegroting, de gemeentelijke toelage
vormt bijgevolg het sluitstuk van de politiebegroting. Conform artikel 208 van de WGP, houdende
wijziging van artikel 255 van de NGW, is de gemeenteraad verplicht om elk jaar de kosten op de
gemeentebegroting te brengen die ten laste worden gelegd van de gemeente of krachtens de WGP,
met inbegrip van, in de meergemeentenzones, de toelage van de gemeente aan de politiezone”;
Gelet op het ontwerp van de begroting 2015 van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen;
Overwegende dat 19,64 % van de geraamde toelage van de participerende gemeenten in de
politiezone ten laste valt van de gemeente Wichelen;
Overwegende dat daaruit volgt dat voor de gemeente Wichelen de politiedotatie voor het jaar 2015
wordt vastgesteld op € 976 758;
Gelet op de omzendbrief PLP 29 d.d. 7 januari 2003 betreffende de begroting van de politiezone –
gemeentelijke dotaties aan de politiezones;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 151;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De politiedotatie van de gemeente Wichelen wordt voor het dienstjaar 2015 vastgesteld op
€ 976 758.
Art. 2 – Twee afschriften van deze beslissing zullen worden doorgestuurd aan de heer
Provinciegouverneur en een afschrift aan de voorzitter van het Politiecollege.
12. Verkoop oud materiaal brandweerdienst
De burgemeester licht dit agendapunt toe. Raadslid Els Stichelmans vraagt of de opbrengsten voor de
gemeentekas zijn, wat de burgemeester bevestigt.
De raad,
Overwegende dat in de brandweerkazerne oud materieel beschikbaar is dat niet meer door de
diensten wordt gebruikt, maar wel nog bruikbaar is, minstens wat de onderdelen ervan betreft;
Overwegende dat het daarom aangewezen is die zaken openbaar te verkopen zodat elke
geïnteresseerde dezelfde kansen heeft om iets aan te kopen;
Overwegende dat het de gemeenteraad toekomt om de voorwaarden voor een openbare verkoop
vast te leggen en het college te belasten met de praktische uitvoering ervan;
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Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Volgend oud brandweermateriaal te koop aan te bieden : een ziekenwagenbrancard, merk
Meber Mercury 7072 (bouwjaar 2006), alle toebehoren voor plaatsing op de brancardtafel inclusief;
een ziekenwagenbrancard merk Huntleigh, alle toebehoren voor plaatsing op brandcardtafel
inclusief; een ziekenwagenbrancard uit vroegere Volkswagenambulance, zonder uitklapbaar
onderstel; een draagstoel merk Spencer, type 450 (ST30450A); een draagstoel merk Ferno,
serienummer L-543214; een schepbrancard merk Ferno, aluminium uitvoering; een
boomzaagmachine met benzinemotor, merk Alpina 31015, zaagblad 50 cm; een elektrische
boomzaagmachine, merk Homelit, zaagblad 30 cm; een set waterarmaturen, verdeelstukken 2 stuks
B/C-C (70/45-45) DSP 1 stuk B/B-B (70/70-70) DSP, een broekstuk 1 stuk A/B-B (110/70-70)
Storck/DSP, straalpijpen 5 stuks AWG pijpmodel met kogelafsluiter DSP 45 en standpijpen 2 stuks
80/70-70 met schroefafsluiters; persslangkoppelingen DSP 70 met grendel, 80
stuks;persslangkoppelingen DSP 45 met grendel 60 stuks; aluminium schuifladder 2 x 11 sporten,
aluminium schuifladder met trektouw 2 x 26 sporten, aluminium schuifladder met trektouw 2 x 18
sporten en houten schuifladder met trektouw 2 x 14 sporten; een aanhangwagen MTM 750 kg, merk
Hansco, type HGT6EL, bouwjaar 1991, zonder oplooprem.
Art. 2 – De minimuminstelprijzen als volgt te bepalen : € 300 voor de ziekenwagenbrancard Meber,
€ 100 voor de ziekenwagenbrancard Huntleigh, € 50 voor de ziekenwagenbrancard plat model,
€ 75 voor de draagstoel Spencer, € 100 voor de draagstoel Ferno, € 100 voor de boomzaagmachine
met benzinemotor, € 50 voor de elektrische boomzaagmachine, € 150 voor de set waterarmaturen,
€ 2 per stuk voor de persslangkoppelingen DSP 70, € 1,5 per stuk voor de persslangkoppelingen DSP
45, € 75 voor de schuifladder 2 x 11 sporten, € 90 voor de schuifladder 2 x 26 sporten, € 85 voor de
schuifladder 2 x 18 sporten en € 75 voor de schuifladder 2 x 14 sporten, € 250 voor de
aanhangwagen.
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de praktische uitvoering van de
openbare verkoop.
13. Goedkeuring dotaties 2015 exploitatie en investeringen Hulpverleningszone Zuid-Oost
De burgemeester leidt dit agendapunt in. Het gaat nu om de effectieve bedragen die de gemeente
moet bijdragen. Het zijn geen evidente onderhandelingen geweest. Nu nog zijn
vakbondsonderhandelingen bezig met een financiële weerslag. Raadslid Luc Van Leuven vraagt wat
er nog te recupereren valt van het gemeentelijk materiaal dat de brandweerzone gebruikt. De
burgemeester antwoordt dat dat nog moet worden onderhandeld en belooft er alles aan te doen om
zoveel mogelijk binnen te halen voor onze gemeente. Oorspronkelijk was afgesproken dat 20 % zou
doorwegen bij de bepaling van de exploitatiekostenverdeling.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 november 2014 inzake de goedkeuring van de zonale
verdeelsleutel exploitatie en investeringen Hulpverleningszone Zuid-Oost;
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Gelet op artikel 68 paragraaf 2 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, dat
bepaalt dat de dotaties van de gemeenten van de zone jaarlijks vastgelegd worden door de raad op
basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden;
Overwegende dat 2,95 % van de gemeentelijke dotaties voor exploitatie binnen de
Hulpverleningszone ten laste valt van onze gemeente en daarnaast 3,74 % van de gezamenlijke
gemeentelijke dotaties voor investeringen;
Gelet op het besluit d.d. 1 december 2014 van de Prezoneraad betreffende de vaststelling van de
gemeentelijke dotaties voor 2015 voor exploitatie en investeringen aan de hulpverleningszone ZuidOost;
Overwegende dat daaruit blijkt dat onze gemeente een dotatie dient te voorzien van € 386 659,23
voor het exploitatiebudget en van € 85 100,14 voor het investeringsbudget van de
Hulpverleningszone;
Overwegende dat in het ontwerpgemeentebudget 2015 andere cijfers zijn ingeschreven, met name
€ 368 750 als dotatie exploitatie en € 44 880 als dotatie investeringen;
Overwegende dat in het ontwerpbudget € 15 000 is ingeschreven als provisie voor de uitbetaling van
de prestaties van de brandweerlieden en ambulanciers in het eerste kwartaal van 2015;
Overwegende dat het ontwerpbudget 2015 reeds is doorgestuurd naar de gemeenteraadsleden
volgens de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 148 §4;
Overwegende dat de genoemde bedragen bij budgetwijziging zullen worden aangepast in het budget
2015;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 151;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De dotatie exploitatie Hulpverleningszone Zuid-Oost van de gemeente Wichelen voor het
dienstjaar 2015 vast te stellen op € 386 659,23.
Art. 2 – De dotatie investeringen Hulpverleningszone Zuid-Oost van de gemeente Wichelen voor het
dienstjaar 2015 vast te stellen op € 85 100,14.
Art. 3 – De hierboven vastgestelde bedragen bij de eerste budgetwijziging 2015 in te schrijven in het
gemeentebudget.
Art. 4 – Twee afschriften van dit besluit door te sturen aan de heer Provinciegouverneur en een
afschrift aan de voorzitter van de prezoneraad.
14. Ramen wassen Sociaal Huis 2015-2017 – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Op vraag van raadslid Gert Van Tittelboom antwoordt
hij dat de raming is gemaakt op basis van de prijzen van vorig jaar.
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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 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 4;
Overwegende dat voor het wassen van de ramen van het Sociaal Huis beroep dient gedaan worden
op een gespecialiseerde firma gezien de oppervlaktes van het glas en de hoogte van het gebouw;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ramen wassen Sociaal Huis 2015-2017” een bestek
met nr. 2014/13 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 4.320,00 excl. btw of €
5.227,20 incl. 21% btw per jaar;
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor drie jaar;
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 2015;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014/13 en de raming voor de opdracht
“Ramen wassen Sociaal Huis 2015-2017”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 4.320,00 excl. btw of €
5.227,20 incl. 21% btw per jaar. De opdracht zal worden afgesloten voor drie jaar.
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Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht te voorzien in het budget 2015.
15. Goedkeuring verlenging, hernieuwing subsidieaanvraag en statutenwijziging project
intergemeentelijke samenwerking woonplus.
Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe en wijst op de meerwaarde van het project.
Schepen Christoph Van de Wiele vult aan dat het de bedoeling is op deze manier meer
werkingsmiddelen te genereren. Het geld dat bespaard wordt op de coördinator vloeit naar de
gemeente. Op vraag van raadslid Luc Van Leuven antwoordt hij dat het de bedoeling is na de derde
werkingsperiode zelfstandig voort te doen.
De raad,
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel
28§2, gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004, 24 maart 2006 en 29 juni 2007;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van projecten ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid van 21 september 2007, gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse Regering van 10 december 2010, in het bijzonder artikel 22/1§2 betreffende de
subsidiëringsperiode en de hernieuwing van de subsidie;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2008 houdende de principiële goedkeuring tot
oprichting interlokale vereniging Woonplus ;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2008 betreffende de goedkeuring oprichting
interlokale vereniging Woonplus en goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2008 betreffende de goedkeuring ontwerp
Woonplus en voorzien van de noodzakelijke budgetten;
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging Woonplus, meer bepaald op artikel 5
inzake de duur van het project Woonplus en de verlenging ervan;
Gelet op de beslissing van het beheerscomité in zitting van 28 oktober 2014 waarin beslist werd een
subsidieaanvraag in te dienen teneinde het project Woonplus te hernieuwen, hierbij de vijf verplichte
en de bij het begin van het project gekozen drie facultatieve activiteiten te realiseren en nieuwe
elementen toe te voegen via implementatie van nieuwe concrete acties in de bestaande activiteiten;
Gelet op de beslissing van het beheerscomité in zitting van 26 november 2014 om een extra
facultatieve activiteit aan het projectdossier toe te voegen en de voorliggende subsidieaanvraag tot
hernieuwing van het project intergemeentelijke samenwerking Woonplus goed te keuren;
Gelet op de beslissing van het beheerscomité in zitting van 26 november 2014 om de voorliggende
gewijzigde statuten goed te keuren;
Overwegende dat de statutenwijziging betrekking heeft op artikel 8, waar de mogelijkheid op een
vast voorzitterschap wordt voorzien naast een wisselend voorzitterschap en op artikel 18, waar het
coördinatorschap van het project wordt teruggebracht tot 0,5 VTE en het totaal aantal VTE
personeelsleden wordt opgetrokken naar 4,5;

292
Overwegende dat het gemeentebestuur, net als de besturen van Laarne en Wetteren, de
noodzakelijke budgetten zal vrijmaken (personeelskost en werkingskost) voor het welslagen van dit
project a rato van het in het besluit van de Vlaamse regering d.d. 21 september 2007 en verdere
aanvullingen en wijzigingen houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal
woonbeleid voorziene subsidiebedrag;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het project intergemeentelijke samenwerking Woonplus te verlengen vanaf 1 juli 2015 onder
voorwaarde dat de subsidieaanvraag door Wonen-Vlaanderen wordt goedgekeurd en door die
instantie verder zal gesubsidieerd worden na 30 juni 2015 ;
Art. 2 – De subsidieaanvraag daartoe goed te keuren;
Art. 3 – De gewijzigde statuten van het project Woonplus goed te keuren;
Art. 4 – De coördinator van het project Woonplus opdracht te geven de subsidieaanvraag uiterlijk op
31 december 2014 in te dienen bij Wonen-Vlaanderen;
Art. 5 – Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de gemeentebesturen van Laarne en
Wetteren en de coördinator Woonplus.
16. Toekenning van de titel van ereschepen
De burgemeester licht dit agendapunt toe. Hij wijst erop dat het toepasselijke reglement op 28
augustus 2013 is vastgesteld.
Raadslid Luc Van Leuven vindt dit een mooi initiatief, het is ook goed dat iedereen in aanmerking
komt die aan de voorwaarden voldoet, na elke legislatuur zou dit best hernomen worden.
De burgemeester stelt vervolgens de ereschepenen voor. Hij begint met Pierre Lammens, die de
eretitel al draagt, maar nog niet gelauwerd is. Hij was schepen van milieu, had het hart op de juiste
plaats en is een warme mens. Luc Van Herreweghe herinnert de burgemeester zich als schepen die
op de jaarmarkten de paarden aankondigde en soms spitsvondig uit de hoek kon komen. Lydie Van
den Abbeele was de eerste vrouwelijke schepen in onze gemeente. Zij had het DNA van het
verenigingsleven in haar bloed en had een hart voor cultuur, toerisme en streekproducten. Yvan De
Coninck was de no-nonsense schepen, humoristisch en praatte niet veel, maar wat hij zei was er
altijd ‘boenk op’. Voor Dolf Lammens was financiën zijn ding, ook toen hij geen schepen meer was
zorgde hij er als gemeenteraadslid voor dat de leden van het college zich moesten voorbereiden. Hij
wist waar de pijnpunten lagen en kon op een humoristische manier er naartoe laveren. Last but not
least komt Conny Beelaert aan de beurt, die de burgemeester goed heeft gekend vanuit de vorige
legislatuur. Als vrouw van een andere partij was het niet evident in een 10 tegen 1 verhouding
binnen de toenmalige meerderheid. Er vielen soms harde woorden. Ze was ook OCMW-voorzitter en
daarom zou het van respect getuigen dat de OCMW-raad haar die eretitel toekent.
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De raad,
Gelet op artikel 69 van het gemeentedecreet dat voorschrijft dat de gemeenteraad de eretitels aan
de schepenen toekent onder de voorwaarden die ze bepaalt;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 augustus 2013 houdende de vaststelling van het
reglement voor het toekennen van de titel van ereschepen;
Overwegende dat vijf gewezen schepenen voldoen aan de in genoemd besluit vastgestelde
voorwaarden, met name Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Yvan De Coninck, Conny
Beelaert en Adolf Lammens;
Overwegende dat het gepast is om schepenen met een respectabele staat van dienst te eren met de
toekenning van hun eretitel;
Overwegende dat Luc Van Herreweghe gedurende drie legislaturen (1989 – 2006), Lydia Van den
Abbeele gedurende twee legislaturen (1995 – 2006), Yvan De Coninck gedurende anderhalve
legislatuur (1995 – 2000 en 2010 – 2012), Conny Beelaert (2007 – 2012) en Adolf Lammens (2001 2006) gedurende één legislatuur schepen waren;
Overwegende dat de genoemde schepenen hebben ingestemd met hun voordracht als ereschepen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De titel van ereschepen van de gemeente Wichelen te verlenen aan Luc Van Herreweghe,
Lydia Van den Abbeele, Yvan De Coninck, Conny Beelaert en Adolf Lammens.
Art. 2 – De eretitel van het ambt van schepen mag niet worden gevoerd als men opnieuw schepen
wordt, als men een bezoldigde functie (tewerkstelling als personeelslid) uitoefent bij de gemeente of
het OCMW van Wichelen of als men een zware strafrechtelijke veroordeling oploopt na de
toekenning van de eretitel.
De gemeenteraad dient te beslissen over de intrekking van de eretitel als de mandataris een zware
strafrechtelijke veroordeling of een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feiten begaat.
De voorzitter deelt mee dat Eandis de gemeenteraadsleden uitnodigt op een bezoek aan Living
Tomorrow, het Huis van de Toekomst in Vilvoorde. Op vrijdagnamiddag 6 maart 2015 zou daarvoor
een bus worden ingelegd. Er volgt meer informatie via mail.
Voor de volgende gemeenteraad zal ook nog een bericht worden gestuurd met het voorstel van data.
De zitting wordt gesloten te 21:51 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

De voorzitter,

Frans Coppens

Luc Galle

