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Zitting van woensdag 24 juni 2015
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, Marc Vereecken,
Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert,
Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Wouter Van Hauwermeiren,
Veerle Bauters: raadsleden;
Frans Coppens: secretaris
Karel Bontinck: raadslid, afwezig voor 1.
Herman Van Renterghem: raadslid

De zitting wordt geopend om 20:00 uur.
OPENBARE ZITTING

1.

Verdeling subsidies 2014 - Culturele verenigingen

Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. Namens de N-VA-fractie kondigt raadslid Kurt
Rasschaert aan dat zijn fractie zich zal onthouden bij de stemming en hij verwijst daarbij naar punt 9
van deze agenda.
De raad,
Gelet op het advies d.d. 20 mei 2015 van de Gemeentelijke Culturele Raad;
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat de toelagen voor het dienstjaar 2014 dienen verdeeld te worden;
Overwegende dat in het budget 2014 €16 184 is voorzien om te verdelen tussen de gemeentelijk
erkende culturele verenigingen voor hun werking in 2014;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
15 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael,
Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Gert Van Tittelboom,
Wouter Van Hauwermeiren);
4 onthoudingen (Luc Galle, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Veerle Bauters)
Besluit
Enig artikel – De toelagen voor het dienstjaar 2014 worden als volgt verdeeld:
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EURO
Bellerock
Concertband Da Capo Wichelen
De Constleerende Schellebelle
Ministars
Dederdeoever
d'Eglantier Serskamp
Jeugdtrommelkorps Brandweer
Katrien De Bruyckerfonds
KMMEendracht Maakt Macht
OKA
Scaldis Bellum
St. Gregoriuskoor Wichelen
St. Janskoor Schellebelle
Toneel 't is iever die ons leydt
WAT? Wichelen
De Moriaanvrienden
Heemkring Schellebelle
Heem- en Oudheidk. Kring Wichelen
A.V.S. Schellebelle
Davidsfonds Serskamp
Davidsfonds Schellebelle
Femma Schellebelle
Femma Wichelen
Gezinsbond Serskamp
Gezinsbond Wichelen
KVLV Schellebelle
KVLV Serskamp
KVLV Wichelen
KWB Bruinbeke
KWB Serskamp
KWB Wichelen
Landelijke gilde Serskamp
Landelijke gilde Wichelen
Oudervereniging De Belhamel
Ouderraad De Kleurenboog
Ouderraad Het Belleveer
Oudervereniging Schakel Wichelen
Ouderraad De Rozelaar
Pasar Wichelen
VLD Damesbond
De Hofkaarters - De Nachtuilen
Helis vzw
Oldtimer brommerclub
Velt Wichelen
Werk der Volkstuinen Schellebelle
Werk der Volkstuinen Wichelen

71,58
384,39
564,55
85,43
200,26
301,23
192,34
237,88
402,20
324,99
247,78
364,59
192,34
586,33
342,81
69,60
445,76
386,37
326,97
167,99
350,14
396,27
457,64
358,65
429,92
136,32
348,75
490,50
243,82
319,84
334,89
101,27
328,95
366,57
346,77
338,85
362,61
358,65
172,55
233,92
97,31
136,91
192,34
418,04
182,45
160,67
13.559,99
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Belgische Nationale Exotenclub
Geelgors
De Meerkoet Serskamp
N.S.B. Schellebelle
N.S.B. Serskamp
N.S.B. Wichelen

Bloedgevers Schellebelle
Bloedgevers Serskamp
Mensen als een ander
vzw Werkgroep Onthaal
Welzijnsschakel “Onthaalschakel”
Ziekenzorg Wichelen
Ziekenzorg Serskamp
Ziekenzorg Schellebelle

2.

190,00
190,00
190,00
148,00
148,00
148,00
14.573,99
43,00
43,00
221,00
270,00
37,00
332,00
332,00
332,00
1.610,00

Aankoop 5 digitale borden voor de gemeentescholen - Goedkeuring

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Raadslid Kurt Rasschaert vraagt of alle
leerkrachten worden opgeleid om met de digitale borden te werken. De schepen beaamt dat, maar
deelt mee dat er ook met uitwisseling gespeeld wordt : nu zijn er al digitale borden tot aan het vierde
leerjaar in elke afdeling.
Raadslid Gert Van Tittelboom maakt melding van problemen met bestaande borden. Hij heeft dat via
ouders vernomen. Hij hoopt dat er onder andere op het vlak van calibratie met de nieuwe borden
geen problemen zullen zijn. Voor de schepen is het de eerste keer dat hij van problemen met de
borden hoort.
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;
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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, § 3;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop 5 digitale borden voor de
gemeenteschool” een beroep te doen op het raamcontract IT-materiaal van de provincie OostVlaanderen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2013;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 11.092,66 excl. btw of
€ 13.422,12 incl. 21% btw volgens de offerte d.d. 28 april 2015 van IT1 BVBA, Industriezone
Steenkaaistraat 14 B-9200 Baasrode. Deze prijs omvat ook de opties zoals vermeld in de offerte met
het oog op de aansluiting en montage;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2015
investeringsenveloppe 080000-02 aan te passen bij de volgende budgetwijziging;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend om de digitale borden voor de gemeenteschool aan te kopen
via het raamcontract van de provincie Oost-Vlaanderen dat werd goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 30 oktober 2013.
Art. 2 – De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 11.092,66 excl. btw of € 13.422,12 incl.
21% btw volgens de offerte d.d. 28 april 2015 van IT1 BVBA, Industriezone Steenkaaistraat 14 B-9200
Baasrode, de offerte wordt goedgekeurd.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2015 investeringsenveloppe 08000002 aan te passen bij de volgende budgetwijziging.
3.

Aankoop zitbanken - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht toe dat de voorraad zitbanken uitgeput is. Er wordt nu gekozen
voor eenvoudige recyclagebanken. Er zijn al een drietal aanvragen, ook op het nieuw aangelegde
gemeentedomein komen banken. Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of de nieuwe bank op
Krabbegem al tot de nieuwe lichting behoort, wat de schepen ontkent.
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 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 er op enkele plaatsen in de gemeente nieuwe zitbanken dienen te worden gezet;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop tien zitbanken” een technische
beschrijving werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.300,00 excl. btw of €
2.783,00 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 2015;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 2 – Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 803 en de raming voor de
opdracht “Aankoop 10 zitbanken”. De raming bedraagt € 2.300,00 excl. btw of € 2.783,00 incl. 21% btw.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2015.
4.

Aanvullend verkeersreglement - Invoering parkeervakken Rimeir Wichelen

Schepen Daniël Praet deelt mee dat de parkeervakken worden ingevoerd op vraag van de
buurtbewoners.
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 en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvormen van de verkeerstekens worden bepaald;

377
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat vooraan op de Rimeir, de kant van het kruispunt met de Bogaert, geregeld kriskras
wordt geparkeerd, wat niet alleen ergernis opwekt bij de buren, maar ook gevaarlijke situaties
oplevert ter hoogte van het weinig overzichtelijke kruispunt;
Gelet op het voorstel d.d. 1 april 2015 van de lokale politie voor de invoering van parkeerstroken op
de Rimeir;
Gelet op het advies d.d. 11 mei 2015 van de mobiliteitsraad waarbij de MORA zich aansluit bij het
politioneel advies;
Overwegende dat het gemeentebestuur dient te zorgen voor een vlot en veilig verkeer en dat
tegelijkertijd een oplossing dient geboden te worden voor het parkeerprobleem;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – In de Rimeir te Wichelen op de rijweg volgende parkeerstroken aan te brengen op volgende
plaatsen :
-

Ter hoogte van Rimeir 1 (kledingzaak Beau) : een strook met een lengte van 5 meter
Ter hoogte van huisnummer 2 : een strook van 12 meter
Ter hoogte van huisnummer 6 : een strook van 6 meter, te starten voor de woning gelijk met
de gevel
Ter hoogte van de huisnummers 7 en 9 : een strook van 18 meter
Ter hoogte van huisnummer 14 : een strook van 12 meter, te starten voorbij de garagepoort
van huisnummer 13A
Ter hoogte van huisnummer 14A : een strook van 6 meter
Ter hoogte van huisnummer 17 : een strook van 6 meter, vanaf de brievenbus aflopend
richting Lede

Art. 2 – Deze maatregel aan te duiden door een witte doorlopende streep die de volledige
parkeerstroken in rechthoekige vorm afbakent en met verkeersborden E9f en onderstaande pijlen
die begin en einde van de stroken aangeven.
Art. 3 – Vanaf het kruispunt met de Bogaert aan de kant van de pare huisnummers een
parkeerverbod in te voeren tot aan de eerste parkeerstrook aan die kant, aan te duiden met een
doorlopende gele lijn.
Art. 4 – Deze beslissing voor kennisneming 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 – Afschrift van dit besluit zal daarna worden toegestuurd aan de heer Gouverneur, Dienst
Mobiliteit, Gouvernementstraat 1 9000 Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank
van Dendermonde en de Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen, Zuiderdijk 2 9230 Wetteren.
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5.

Aanvullend verkeersreglement - Invoering parkeerstroken Billegem Serskamp (vanaf
Bergstraat)

Schepen Daniël Praet verklaart dat er vorige week nog een informatievergadering is georganiseerd
met de buurtbewoners. De burgemeester wil het eerste parkeervak voor de overweg als gevolg
daarvan met 6 meter uitbreiden, zodat er in totaal 12 meter strook ontstaat. Hij stelt een
amendement in die zin voor. Raadslid Luc Van Leuven besluit daaruit dat de aanloopstrook naar de
overweg daardoor korter zal worden. De burgemeester repliceert dat de bestuurders eerder kunnen
tussenvoegen om te wachten, nu er parkeerstroken komen. Schepen Kristof De Smet vult aan dat ze
dan wel moeten invoegen achter de geparkeerde wagens. Nu staan er immers niet meer over de hele
lengte wagens. Raadslid Van Leuven vindt dat de nieuwe situatie later nog geëvalueerd kan worden.
Raadslid Gert Van Tittelboom vindt het ook een verbetering voor de fietsers. Nu moeten de auto’s
immers nog achter de fietsers blijven rijden.
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 en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvormen van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat er reeds enige tijd vraag is om het parkeren op Billegem te Serskamp tussen de
overweg en de Bergstraat meer te ordenen, zodat er trager en veiliger wordt gereden, terwijl nu hard
doorgereden wordt om de lange rij wagens snel te kunnen passeren, zeker als er in de verte een
tegenligger aankomt;
Gelet op het mailbericht d.d. 10 maart 2015 van de lokale politie waaruit blijkt dat de buurtbewoners
zelf vragen om afwisselend aan beide zijden van de rijweg parkeerstroken te maken;
Gelet op het advies van de lokale politie d.d. 1 april 2015 omtrent de aanleg van parkeerstroken op
Billegem vanaf de Bergstraat en de ordening van het parkeren voorbij de treinhalte richting Wanzele;
Gelet op het advies d.d. 11 mei 2015 van de mobiliteitsraad waarbij de MORA zich aansluit bij het
advies van de lokale politie;
Overwegende dat in de Kapelle van de Bruinbeke op dinsdag 16 juni 2015 een
toelichtingsvergadering voor de buurtbewoners is georganiseerd;
Gehoord het amendement van de burgemeester waarbij hij voorstelt om de parkeerstrook ter
hoogte van het huisnummer 21 met zes meter te verlengen in de richting van de spooroverweg;
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Overwegende dat voor de spooroverweg nog voldoende plaats is op de juiste rijstrook om de
wachtende voertuigen bij gesloten slagbomen plaats te geven;
Overwegende dat het gemeentebestuur dient te zorgen voor een vlot en veilig verkeer en dat
tegelijkertijd een oplossing geboden dient te worden voor het parkeerprobleem;
Overwegende dat de weg behoort tot het beheer van de gemeente;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Op Billegem te Serskamp vanaf de hoek met de Bergstraat richting spooroverweg tot volledig
voor huisnummer 1 een parkeerverbod in te stellen door het aanbrengen van een doorlopende gele
lijn.
Art. 2 – Verder op Billegem in de richting van de spooroverweg op de rijweg volgende parkeerstroken
aan te brengen op volgende plaatsen :
-

-

Ter hoogte van huisnummer 1B tot 1A : parkeerstrook van 18 meter
Aan de overkant, kant van de pare nummers, ter hoogte van de weide tegenover
huisnummer 3 : parkeerstrook van 12 meter (tussen verlichtingspaal 3293 en rioolslikker
richting Schellebelle)
Ter hoogte van huisnummer 5 : parkeerstrook van 6 meter
Ter hoogte van huisnummer 9 : parkeerstrook van 5,5 meter
Ter hoogte van huisnummer 28 : parkeerstrook van 12 meter
Ter hoogte van huisnummers 13 en 13A : parkeerstrook van 6 meter (vanaf de garagepoort)
Ter hoogte van huisnummer 13b : parkeerstrook van 5,70 meter
Ter hoogte van huisnummer 30 : parkeerstrook van 12 meter (vanaf uitrit)
Ter hoogte van huisnummer 21 : parkeerstrook van 12 meter

Art. 3 – Over de spooroverweg vanaf het kruispunt met Onnebossen tot aan de eerste oprit richting
Wanzele een parkeerverbod in te stellen door een verdrijvingsvlak aan te brengen. Daartoe wordt
het vlak gearceerd met witte wegenverf.
Art. 4 – Verder richting Wanzele voorbij de oprit van huisnummer 31B een parkeerstrook voor twee
wagens aan te leggen, aan te duiden door een bord E9a met bijbord E1-E9. De eerste parkeerplaats is
voor mindervaliden (bestaand verkeersbord licht verplaatsen).
Art. 5 – Voorbij die beschreven parkeerstrook een parkeerverbod in te stellen door het aanbrengen
van een doorlopende gele lijn tot aan huisnummer 31G.
Art. 6 – Voor het huisnummer 31G een parkeerplaats aan te brengen en vanaf huisnummer 31C de
parkeerplaats te laten aansluiten bij de bestaande.
Art. 7 – De parkeerstroken aan te duiden door een witte doorlopende streep die de volledige stroken
in rechthoekige vorm afbakenen en met verkeersborden E9a en onderstaande pijlen die begin en
einde van de stroken aangeven.
Art. 8 – 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.
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Art. 9 – 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.
6.

Aanvullend verkeersreglement - Beperking parkeertijd twee parkeerplaatsen Hoogstraat
Schellebelle

Schepen Daniël Praet licht toe dat de blauwe zone nu niet altijd gerespecteerd wordt. Raadslid Els
Stichelmans vraagt of er nu ook meer controle op de naleving komt.
De burgemeester stelt geschrokken te zijn dat de huidige blauwe zone tot aan de apotheek reikt.
Vanaf de residentie ‘De Veerman’ tot daar is toch wel ver. Een bezoek bij een apotheker is een kort
bezoek. Raadslid Luc Van Leuven vindt dat er een mentaliteitswijziging moet komen. De
burgemeester wil niet te streng zijn, maar wil bij overlast ingrijpen.
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 het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat de apotheek in de Hoogstraat in Schellebelle gevraagd heeft om de parkeerduur in
de buurt te beperken gezien de sterke parkeerdruk in de omgeving;
Gelet op het advies d.d. 2 april 2015 van de lokale politie inzake de vraag van betrokkene en waarbij
voorgesteld wordt om ofwel de bestaande situatie (max. parkeerduur 2 uur) te behouden en meer
controle uit te voeren op het gebruik van de parkeerschijf ofwel een beperktere maximale parkeerduur
van 30 minuten in te voeren aan het eind van de reeds eerder gedefinieerde blauwe zone;
Gelet op het advies d.d. 11 mei 2015 van de mobiliteitsraad waarbij de MORA zich aansluit bij het
advies van de lokale politie om de huidige situatie te behouden en meer controle op het gebruik van
de parkeerschijf uit te oefenen;
Overwegende dat het college van oordeel is dat beter voorgesteld wordt om voor de apotheek een
strook met een maximale parkeerduur van 30 minuten in te voeren omdat de huidige afstand van de
blauwe zone die aan residentie ‘De Veerman’ start, te lang is;
Overwegende dat het gemeentebestuur dient te zorgen voor een vlot en veilig verkeer en dat
tegelijkertijd een oplossing geboden dient te worden voor het parkeerprobleem;
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Overwegende dat de weg behoort tot het beheer van het Vlaamse Gewest;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Vanaf de garage horende bij de apotheek Bontinck in de Hoogstraat tot voorbij de gewezen
meubelzaak Temmerman de bestaande blauwe zone op te heffen.
Art. 2 – Op die plaats een zone voor twee parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd van 30 minuten
in te richten, aangeduid door het plaatsen van twee borden E9a – begin en einde parkeerzone – met
onderbord op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur – max. 30 min.
Art. 3 – Deze beslissing 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 – Na goedkeuring 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.

Aanvullend verkeersreglement - Bijkomende parkeervakken dorpsplein Serskamp

Schepen Daniël Praet licht toe dat deze maatregel wordt voorgesteld op vraag van ouders die hun
kinderen naar school brengen. Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of er geen alternatieven mogelijk
zijn, een kiss & ride-zone bijvoorbeeld. Schepen Kristof De Smet wijst erop dat het over kleuters gaat,
de ouders willen met hun kinderen tot aan de schoolpoort. Ook voor het weekendparkeren is wat
meer structuur wenselijk. Raadslid Luc Van Leuven stelt vast dat mensen onvoldoende discipline
hebben. De burgemeester wil eerst verwittigen en daarna pas verbaliseren. Bij de renovatie van de
pastorie kunnen extra parkeerplaatsen worden voorzien.
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 en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvormen van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
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Gelet op het mailbericht d.d. 9 maart 2015 van Kim Ruysseveldt – De Dycker met de vraag naar meer
verkeersveiligheid op het dorpsplein van Serskamp, zeker wat het parkeerbeleid betreft bij het begin
en einde van de schooluren;
Gelet op het advies d.d. 1 april 2015 van de lokale politie omtrent het creëren van parkeervakken op
het dorpsplein van Serskamp en het plaatsen van bijkomende bloembakken;
Gelet op het advies d.d. 11 mei 2015 van de mobiliteitsraad waarbij de MORA zich aansluit bij het
advies van de lokale politie;
Gelet op de luchtfoto van het dorpsplein waarbij de voorgestelde nieuwe parkeervakken zijn
ingekleurd;
Overwegende dat het gemeentebestuur dient te zorgen voor een vlot en veilig verkeer en dat
tegelijkertijd een oplossing geboden dient te worden voor het parkeerprobleem;
Overwegende dat de weg behoort tot het beheer van de gemeente;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Op het dorpsplein van Serskamp op volgende plaatsen parkeervakken aan te brengen :
-

Ter hoogte van huisnummer 44 in de richting van het klooster, op een afstand van 1,5 meter
van de kerkhofmuur : vier parkeervakken
Links van de ingangstrook naar de kerk, vanaf de straatzijde tot aan de grijze klinknagels : vijf
parkeervakken
Voor het huisnummer 50, in het verlengde van de reeds bestaande, voor de afslag naar de
Kerkstraat : één parkeervak

Art. 2 – De parkeervakken aan te duiden door grijze klinknagels die de volledige vakken in
rechthoekige vorm afbakenen.
Art. 3 – Een bloembak te plaatsen ter hoogte van de eerste boom op het plein, gezien vanaf
huisnummer 44, een tweede voor de ingangstrook naar de kerk, een derde voorbij de ingangstrook
naar de kerk en een vierde ter hoogte van de laatste boom, die het dichtst bij het klooster. De
bloembakken worden geplaatst tussen de eerste rij bomen en de kerkhofmuur.
Art. 4 – 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. 5 – Afschrift van dit besluit zal daarna worden toegestuurd aan de heer Gouverneur, Dienst
Mobiliteit, Gouvernementstraat 1 9000 Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank
van Dendermonde, en de Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen, Zuiderdijk 2 9230 Wetteren.
8.

Subsidiereglement herbruikbare luiers - Goedkeuring

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Op vraag van raadslid Els Stichelmans antwoordt
hij dat alle milieugerelateerde subsidies nu al in één budget te zien zijn.
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De raad,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Overwegende dat herbruikbare katoenen luiers milieuvriendelijke alternatieven zijn voor
wegwerpluiers;
Overwegende dat het stimuleren van het gebruik van herbruikbare katoenen luiers een belangrijke
afvalpreventiemaatregel is en aldus kan bijdragen tot de vermindering van het restafval;
Overwegende dat met herbruikbare luiers tussen de 1.000 en 1.700 kg restafval (wegwerpluiers) per
kind gedurende de hele luierperiode kan vermeden worden;
Overwegende dat de relatieve onbekendheid en de hoge aankoopprijs van een pakket herbruikbare
katoenen luiers een aantal mensen afschrikt;
Overwegende dat er daarom geopteerd wordt om een aanmoedigingspremie te geven aan ouders
die voor herbruikbaar materiaal kiezen;
Op voorstel van de milieuraad d.d. 14 oktober 2014;
Gelet op het goedkeuring van het subsidiereglement door de milieuraad d.d. 26 mei 2015;
Gelet op de principiële goedkeuring door het college in de zitting van 5 juni 2015;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Met ingang van 1 juli 2015 wordt een premie toegekend voor de aankoop van herbruikbare
luiers (gaande van klassieke katoenen luiers tot voorgevormde overbroekjes) en accessoires
(inlegpapiertjes, linnenzak, …) aan gezinnen en alleenstaanden met een kind dat de leeftijd van 3 jaar
nog niet heeft bereikt op datum van de aanvraag.
Art. 2 – De premie bedraagt de helft van de aankooprijs (incl. btw) met een maximum van 75 euro.
Art. 3 – De premie wordt toegekend als op datum van de aanvraag aan alle volgende voorwaarden is
voldaan:
-

-

De aanvrager én kind zijn op hetzelfde adres ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van de gemeente Wichelen;
De aanvrager betreft de vader, de moeder of wettelijke voogd van een kind niet ouder dan 3
jaar, ingeschreven op hetzelfde adres als de aanvrager;
Indien de premie vóór de geboorte wordt aangevraagd wordt een attest van de
dokter/gynaecoloog bijgevoegd met vermelding van de (vermoedelijke) bevallingsdatum;
De factuur met vermelding van de prijs en een omschrijving van de aangekochte goederen
staat op naam van de aanvrager en is niet ouder dan 6 maanden op datum van de aanvraag
voor de subsidie;
Per gezin (ouder(s) of voogd) kan slechts één aanvraag voor een premie worden ingediend.

Art. 4 – De aanvraag gebeurt middels het bijbehorende aanvraagformulier en wordt ingediend bij de
gemeentelijke milieudienst, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.
Art. 5 – Na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen wordt de
premie uitbetaald door storting op het rekeningnummer van de aanvrager.
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Art. 6 – Een krediet is voorzien in het budget onder item 034900 AR 6491000. De aanvragen worden
behandeld in volgorde van datum van aanvraag en tot uitputting van het beschikbare krediet.
Art. 7 – Afschrift van dit gemeenteraadsbesluit toe te sturen aan de heer Gouverneur.
9.

Subsidiereglement voor de verenigingen/particulier initiatief aangesloten bij de gemeentelijke
culturele raad en huishoudelijk reglement - Goedkeuring

Schepen Bart Segers leidt dit agendapunt in. Het huidige huishoudelijk reglement is 12 jaar oud.
Daarnaast wordt ook een nieuw subsidiereglement voorgelegd. Nieuw zijn de projectsubsidies. Hij
overloopt de nieuwe subsidiecriteria. Er is ook rechtstreekse financiële steun mogelijk, een renteloze
lening of een tussenkomst in de waarborgsommen. Hij dankt de cultuurraad voor het werkstuk.
Raadslid Kurt Rasschaert wenst de GCR proficiat omdat zij man en paard hebben durven noemen.
Raadslid Gert Van Tittelboom sluit zich daarbij aan, zo’n reglement opstellen is niet evident. Er is nu
meer aandacht voor creativiteit, maar het is geen vereenvoudiging. Niet alles is even evenwichtig :
een website met één jaarlijkse update geeft recht op 10 punten en twee publicaties per jaar ook.
Schepen Segers wijst erop dat er rekening is gehouden met de duur voor het opstellen van een
website. Er is lang over nagedacht, hij heeft nu geen zin in detailkritiek. De nieuwe reglementen gaan
in vanaf 1 januari 2015.
Raadslid Els Stichelmans dankt de cultuurraad voor het werk. Het is er echter niet gemakkelijker op
geworden, de objectiviteit is wat minder voor bvb. projectsubsidies. Schepen Segers reageert dat
dergelijke aanvragen ook nog via het college passeren. Genoemd raadslid betreurt ook de halvering
van de subsidies voor bepaalde verenigingen, want niet alle activiteiten worden door de koepel
ondersteund. De schepen wijst erop dat nationale ondersteuning ondersteuning is en dat de
subsidiëring niet volledig is afgeschaft. De burgemeester vult aan dat kleine verenigingen relatief
meer verzekeringspremies moeten betalen.
Raadslid Luc Van Leuven is ook van mening dat de objectiviteit verminderd is, voor creativiteit en
nieuwe initiatieven zit het wel snor. Iedereen is vrij om al dan niet onder een koepel te opereren.
Wie de gemeente heeft doen leven, wordt nu wat in de kou gezet. Om veel leden te hebben, moet er
ook hard gewerkt worden. De burgemeester stelt dat de GCR een adviesorgaan is, zij hebben met
goede bedoelingen wijzigingen voorgesteld en zullen de gevolgen ervan ook blijven in het oog
houden. Raadslid Van Leuven heeft er geen problemen mee dat de ouderraden niet meer betoelaagd
worden via de GCR, het is een andere soort vereniging. De wegingscoëfficiënten zijn ook omgegooid.
De schepen beaamt dat er een kleinere waarde per punt is toegekend. De burgemeester vult aan dat
men vanuit cultureel oogpunt is gaan beoordelen.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt wat er met de welzijnsorganisaties gaat gebeuren, zoals bvb.
Welzijnsschakels. Schepen Anneleen Rimbaut stelt dat dat geld apart wordt gehouden. Schepen
Christoph Van de Wiele wijst erop dat die gelden in de lokale afsprakennota zijn opgenomen. Op 30
juni is er een vergadering om het vrijwilligersbeleid aan te wakkeren. Het is evenwel niet de
bedoeling dat een welzijnsraad een subsidieverdelend element zou zijn.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 199 en 200;
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Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid en latere wijzigingen, meer bepaald titel V organisatie van het overleg en de advisering
van het gemeentelijk cultuurbeleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 december 1992 inzake de erkenning van de raden voor
cultuurbeleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 7 juli 1993 betreffende het huishoudelijk reglement van de
Gemeentelijke Culturele Raad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 augustus 2010 inzake de goedkeuring van het
gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en socio-cultureel
volwassenenwerk;
Gelet op de brief d.d. 20 mei 2015 van de voorzitter van de Gemeentelijke Culturele Raad waarin een
nieuw subsidiereglement wordt aangekondigd met een toelichting van doel en motivering van de
werkingssubsidies;
Gelet op bijgevoegd ontwerp van subsidiereglement voor de verenigingen/particulier initiatief
aangesloten bij de gemeentelijke culturele raad;
Gelet op het bijgevoegd ontwerp van huishoudelijk reglement gemeentelijke culturele raad
Wichelen;
Overwegende dat in bijgevoegde nota de basisprincipes van het nieuwe reglement worden
toegelicht : het afschaffen van de basissubsidie van 30 euro, het aantal leden is geen criterium meer
om punten te scoren, de activiteiten worden als enig criterium genomen voor de verdeling van de
werkingssubsidies, behoud van een aparte regeling van de welzijnsorganisaties in afwachting van een
andere oplossing, afschaffen van de vaste subsidiëring van de vogelverenigingen en opname van die
verenigingen in de normale reglementering en het halveren van de puntentelling voor nationale
verenigingen en verenigingen die opereren onder een koepelorganisatie;
Overwegende dat ook projectondersteuning mogelijk is onder andere in de vorm van
projectsubsidies, waaronder rechtstreekse financiële steun, aankoop toegangskaarten, renteloze
lening en tussenkomst in waarborgsommen;
Overwegende dat de ontwerpen besproken zijn tijdens de algemene vergadering van de
Gemeentelijke Culturele Raad op 4 december 2014, dat het Dagelijks Bestuur de daar geformuleerde
opmerkingen achteraf heeft verwerkt in het nieuwe reglement;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
17 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Luc Galle, 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, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom,
Sara Hiltrop, Wouter Van Hauwermeiren, Veerle Bauters);
3 onthoudingen (Luc Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck)
Besluit
Art. 1 – Het gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk, goedgekeurd bij raadsbesluit van 25 augustus 2010 en het huishoudelijk
reglement van de Gemeentelijke Culturele Raad, goedgekeurd bij raadsbesluit van 7 juli 1993, op te
heffen.
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Art. 2 – Het nieuwe subsidiereglement voor de verenigingen/particulier initiatief aangesloten bij de
Gemeentelijke Culturele Raad, als bijlage bij deze beslissing gevoegd, goed te keuren.
Art. 3 – Het nieuwe huishoudelijk reglement Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen goed te keuren.
Art. 4 – Het subsidiereglement voor het eerst toe te passen bij de toekenning van de subsidies voor
het werkingsjaar 2015.
Art. 5 – Afschrift van deze beslissing toe te sturen aan de voorzitter van de Gemeentelijke Culturele
Raad.
10. Subsidiereglement sportverenigingen - Aanpassing
Schepen Kristof De Smet licht toe dat nog meer wordt ingezet op kwaliteit en professionalisering, op
verschillende groepen, op ontlening en aankoop van automatische externe defibrillatoren. De
aanvragen kunnen nu ook online worden ingevuld. Op vraag van raadslid Els Stichelmans deelt de
schepen mee dat het reglement nu van kracht wordt met terugwerking op de activiteiten vanaf
september 2014.
De raad,
Gelet op het decreet sport voor allen-beleid van 9 maart 2007;
Gelet op de uitvoeringsbesluiten over dit decreet, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 19 juli 2007;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 17 december 2008 inzake de goedkeuring van een nieuw
subsidiereglement van de sportraad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 17 december 2008 inzake de goedkeuring van hoofdstuk 5
van het sportbeleidsplan : impulssubsidies;
Overwegende dat beide subsidiereglementen verfijnd en aangepast dienen te worden aan de
evoluties op het werkveld;
Overwegende dat de aanpassingen van de reglementen met gele fluostift aangeduid zijn in de
onderscheiden teksten;
Gelet op het positieve advies d.d. 10 juni 2015 van de algemene vergadering van de gemeentelijke
sportraad over de aanpassingen aan de subsidiereglementen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De aanpassingen in de tekst ‘gemeentelijke subsidies voor sport’ : ‘puntensysteem voor de
toekenning van de subsidies aan gemeentelijk erkende sportverenigingen in de gemeente Wichelen’
en ‘puntensysteem voor de toekenning van de impulssubsidies aan sportverenigingen in de
gemeente Wichelen’ goed te keuren.
Art. 2 – De aangepaste reglementen toe te passen vanaf 1 september 2015.
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Art. 3 – Afschrift van deze beslissing toe te sturen aan de gemeentelijke sportraad, het Bloso en de
provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.
11. TMVW - Goedkeuring agenda's algemene vergaderingen - Statutenwijziging - Splitsing
Schepen Kristof De Smet stelt dat door het decreet intergemeentelijke samenwerking TMVW volledig
moet worden aangepast : er worden drie groepen van gemaakt : water, zonder dividend, en
recreatie en serviceverlening, met dividend. Daarboven staat de grote groep Farys. Met die structuur
heeft onze gemeente geen probleem, wel wordt de nadruk nog gelegd op de vraag naar een dividend
voor de wateractiviteit.
De raad,
Overwegende dat onze gemeente aangesloten is bij TMVW;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen
het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en Brusselse Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales ingevolge welk TMVW uiterlijk tegen 30 juni 2015
moet worden omgevormd naar een rechtsvorm onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat die omvorming vereist dat de organisatie en de werking van TMVW worden
aangepast aan voormeld decreet;
Gelet op de documenten met betrekking tot de statutenwijziging, overgezonden per aangetekend
schrijven d.d. 31 maart 2015;
Gelet op de documenten overgezonden per aangetekend schrijven van 13 mei 2015 houdende het
voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW :
1. Het voorstel van statutenwijziging van TMVW
2. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair
doel in het kader van de statutenwijziging
3. Het bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het
statutair doel in het kader van de statutenwijziging
4. Het bijzonder verslag van de commissaris-revisor in verband met de wijziging van het
statutair doel in het kader van de statutenwijziging, het bijzonder verslag van de raad van
bestuur inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW
5. Het voorstel van een met splitsing gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
6. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing gelijkgestelde
verrichting (partiële splitsing) van TMVW
7. Het bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
8. Het bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor in het kader van de met splitsing
door oprichting gelijkgestelde verrichting van TMVW
9. Het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVR
10. Het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVS
11. Het intercommunaal voorstel migratieplan vertegenwoordigers TMVW, TMVR en TMVS
Gelet op de statuten van TMVW waarbij de beslissingen inzake de voorgenomen transitie dienen te
worden genomen door haar algemene vergadering;
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Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering ‘statutenwijziging IC
TMVW onder voorbehoud van splitsing’ d.d. 29 juni 2015, waarin tevens de agenda werd
meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht;
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering ‘partiële splitsing IC
TMVW’ d.d. 29 juni 2015 waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden
toegelicht;
Gelet op de uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering van TMVW ISV d.d. 29 juni 2015
waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
16 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael,
Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom,
Wouter Van Hauwermeiren);
4 onthoudingen (Luc Galle, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Veerle Bauters)
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering IC TMVW cvba van 29
juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014
Verslag van het college van commissarissen
Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)
Goedkeuring van toetredingen en uitbreiding van toetredingen
Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uitbreidingen van toetredingen
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 2014 – 2015
9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur 2014 - 2015
Art. 2 – De afgevaardigden van de Gemeente die bij aanvang van de legislatuur werden gemachtigd,
op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1.
Art. 3 – Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering
‘Statutenwijziging IC TMVW onder voorbehoud van splitsing’ van 29 juni 2015 en de daarbij horende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Voorstel van statutenwijziging van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het
decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, behalve wat de
afbouw van de uitkering van een dividend en een periodieke vergoeding betreft
2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair doel
in het kader van de voormelde statutenwijziging
3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het
statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging
4. Bijzonder verslag van de commissaris-revisor (lid IBR) in verband met de wijziging van het
statutair doel in het kader van de voormelde statutenwijziging
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5. Omvorming van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juni
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en derhalve artikelsgewijze aanpassing
van de statuten
6. Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen met uitzondering
van de commissaris-revisor
7. Uitvoeringsvolmacht
Art. 4 – De afgevaardigden van de Gemeente die bij aanvang van de legislatuur werden gemachtigd,
op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 3.
Art. 5 – Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering
‘Partiële splitsing IC TMVW’ van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten :
1. Voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing)
van TMVW
2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met spitsing door oprichting
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
4. Bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor (lid IBR) inzake de met splitsing door
oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
5. Beslissing om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting
(partiële splitsing) van TMVW
6. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVR
7. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVS
8. Schrapping van de A-, de V- en de S-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten gevolge van de
partiële splitsing nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven (door uittreding of
(technische) uitsluiting ten belope van voormelde aandelen)
9. Uitvoeringsvolmacht
Art. 6 – De afgevaardigden van de gemeente die bij aanvang van de legislatuur werden gemachtigd,
op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 5.
Art. 7 – Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering TMVW ISV
van 29 juni 2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de
agendapunten :
1. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uitbreiding van toetredingen
2. Aanstelling vertegenwoordigers adviescomités
3. Aanstelling bestuurders
4. Goedkeuring vergoedingen
Art. 8 – De afgevaardigden van de gemeente die bij aanvang van de legislatuur werden gemachtigd,
op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 7.
Art. 9 – Zijn goedkeuring te verlenen aan het intercommunaal voorstel inzake migratieplan
vertegenwoordigers
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Art. 10 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit
waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW, Stropstraat 1
9000 Gent.
De voorzitter licht de inhoud toe van een brief die hij van de NMBS heeft ontvangen. Het komt erop
neer dat de meest vroege en late treinen niet opnieuw zullen worden ingevoerd.
Raadslid Kurt Rasschaert herinnert eraan dat in de gemeenteraad van 8 juni 2012 is beslist om in de
Pater Bontinckstraat speeltuigen te plaatsen. Hij vraagt wanneer die er komen. Schepen Albert Van
Malderen wijst erop dat de gemeente nog geen eigenaar is van de wegenis en aanliggende gronden.
Bovendien moeten de toestellen op minimum vijf meter van de beek blijven én moet er een draad
worden gezet. Schepen Kristof De Smet vindt het niet de ideale plaats om daar een speeltuintje in te
richten, want de beek loopt ernaast. De bestelde toestellen zijn in Kloosterland geplaatst. Bovendien
wil de buur die er woont, de grond tot aan de beek aankopen.
Raadslid Els Stichelmans vraagt wanneer de opleiding voor het gebruik van de ipads nu plaats heeft.
Raadslid Luc Van Leuven vult aan dat de raadsleden er al een jaar op wachten. Schepen Christoph
Van de Wiele antwoordt dat de timing nog niet op het college is besproken.
Raadslid Els Stichelmans heeft een vraag over fietssuggestiestroken in de Bruinbekestraat en de
Statiestraat. Schepen Daniël Praet antwoordt dat die een heel hoog prijskaartje hebben. Raadslid Luc
Van Leuven vraagt naar een alternatief. Schepen Praet wijst erop dat fietsers in de Statiestraat het
verkeer remmen.
Raadslid Stichelmans stelt dat er nu twee winters over de asfaltering in de Statiestraat zijn gegaan.
Hoe staat het met die aanpassingen ? Schepen Albert Van Malderen antwoordt dat de beschadiging
niet uitbreidt, er zal 2 m² gerepareerd moeten worden.
De voorzitter deelt mee dat de volgende raadszitting plaats heeft op woensdag 26 augustus 2015 om
20 uur.
BESLOTEN ZITTING

12. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap - Vervanging twee vertegenwoordigers
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 6 juli 1994 houdende de oprichting van een Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap;
Gelet op de brief d.d. 17 december 2012 van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg, Ernest Blérotstraat 1 1070 Brussel;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Wichelen, inzonderheid op
artikel 5;
Overwegende dat het de gemeente toekomt om 6 van de 12 leden te benoemen om de vzw samen
te stellen;
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Overwegende dat die benoeming evenredig dient te gebeuren volgens de verhouding tussen
meerderheid en minderheid in de gemeenteraad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 mei 2013 waarbij zes vertegenwoordigers namens de
gemeente werden aangewezen;
Gelet op de brief d.d. 29 april 2015 van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap waarin gevraagd
wordt naar twee nieuwe kandidaten voor de vzw PWA Wichelen ter vervanging van Patrick
Verheyden en Geert Willems, beiden ontslagnemend zoals blijkt uit mailberichten resp. d.d. 14 april
2014 en 25 februari 2015;
Overwegende dat de N-VA-fractie raadslid Veerle Bauters voordraagt en de Samen-fractie Caroline
Verstraeten;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Veerle Bauters : ja : 20 stemmen
Caroline Verstraeten : ja : 20 stemmen
Besluit
Art. 1 – Volgende personen worden aangeduid als leden die de gemeente binnen de vzw Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap zullen vertegenwoordigen :
Veerle Bauters, Billegem 15 9260 Wichelen (Serskamp)
Caroline Verstraeten, Kloosterland 35 9260 Wichelen (Schellebelle)
Zij vervangen respectievelijk de ontslagnemende leden Geert Willems en Patrick Verheyden.
Art. 2 – Deze beslissing aan de vzw PWA Wichelen te bezorgen.
De zitting wordt gesloten te 20.52 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

De voorzitter,

Frans Coppens

Luc Galle

