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Zitting van woensdag 25 november 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,
Herman Van Renterghem, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans,
Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop,
Wouter Van Hauwermeiren, Veerle Bauters: raadsleden;
Frans Coppens: secretaris
Marc Vereecken: raadslid

De zitting wordt geopend om 20:01 uur.
OPENBARE ZITTING

De burgemeester verontschuldigt raadslid Marc Vereecken, wiens moeder vanochtend is overleden.
Namens de gemeente biedt hij zijn deelneming aan.
1.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele
belastingen;
Overwegende dat elk jaar een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting wordt
geheven;
Gelet op het wetboek van de Inkomstenbelastingen, meer bepaald de artikelen 465 tot en met 470 bis;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
11 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,
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, Veerle Bauters)
Besluit
Art. 1 – Er wordt voor het aanslagjaar 2016 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste
van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dat aanslagjaar.
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Art. 2 - De belasting wordt vastgesteld op 7,5 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting
wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het
aanslagjaar voorafgaande jaar, dus in 2015.
Art. 3 – De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het
bestuur der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 469 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Art. 4 – Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
2.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele
belastingen;
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelasting, meer bepaald het artikel 298 en het artikel 464, 1°;
Gelet op het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het WIB wat de
onroerende voorheffing betreft, in werking getreden op 1 januari 1999;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
11 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,
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, Veerle Bauters)
Besluit
Art. 1 – Voor het aanslagjaar 2016 worden 1400 opcentiemen op de onroerende voorheffing
geheven.
Art. 2 – Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
3.

Algemene gemeentelijke heffing

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2014 betreffende de algemene
gemeentelijke heffing voor het dienstjaar 2015;
Overwegende dat om de begroting in evenwicht te houden het noodzakelijk is een belasting
“algemene gemeentelijke heffing” te behouden;
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Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet inzake het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
11 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,
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, Veerle Bauters)
Besluit
Art. 1 – Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn van 1 jaar wordt ten behoeve van de
gemeente een algemene gemeentelijke heffing gevestigd.
Art. 2 – Deze heffing bedraagt 75 euro per jaar en per gezin.
Art. 3 – De heffing wordt teruggebracht naar 55 euro per jaar en per gezin voor :
a) de rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake gezondheidszorgen bij
de Kruispuntenbank. Hiertoe dient de gemeente jaarlijks een aanvraag in bij de Kruispuntenbank van
de Sociale Zekerheid (KSZ) die de gegevens ter beschikking stelt om die te integreren in het bestand
met de belastingsplichtige inwoners (code L608-nieuw systeem).
b) de gezinsverantwoordelijken die op 1 januari van het aanslagjaar, de toekenning van een leefloon
genieten op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
Art. 4 § 1. Belastingsplichtigen die niet met verlaagd tarief op het belastingskohier werden opgenomen en
niettemin menen ervoor in aanmerking te komen, dienen hun aanspraak op het verlaagd tarief te
doen uiterlijk binnen de 2 maanden na het overhandigen van het aanslagbiljet.
§ 2. De behoorlijk ingevulde, gedag- en genaamtekende aanvragen dienen ingediend te worden bij
het gemeentebestuur, Oud Dorp 2 9260 Wichelen en vergezeld te zijn van een attest van het
ziekenfonds waaruit blijkt dat de belastingsplichtige op 1 januari van het aanslagjaar genieter was
van het verlaagd tarief.
Art. 5 - De genieters van het verlaagd tarief bedoeld in art. 3 die tijdig hun aanspraak op
vermindering op de voorgeschreven wijze lieten kennen, worden eveneens in het kohier
opgenomen. De volgens art. 4 reglementair vastgestelde vermindering brengt de integrale
aanzuivering teweeg van de betrokken aanslagen in het oorspronkelijk kohier.
Art. 6 - De heffing is verschuldigd door de referentiepersoon van elk gezin ingeschreven in het
bevolkingsregister en werkelijk in de gemeente verblijvend op 1 januari van het heffingsjaar. De
inschrijving in het bevolkingsregister is beslissend, tenzij andersluidend bewijs, ook de gezinnen die
de gemeente als tweede of tijdelijk verblijf bewonen zijn belastbaar.
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Art. 7 - Onder gezin wordt verstaan, ofwel een persoon die gewoonlijk alleen leeft, ofwel een
vereniging van twee of meer personen die - al dan niet door familiebanden gebonden - gewoonlijk
dezelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samenleven.
Art. 8 - De heffing wordt niet geheven op de onroerende goederen bestemd voor de dienst van
openbaar nut, of deze dienst al dan niet kosteloos wordt verstrekt, zelfs wanneer de goederen geen
domeineigendom zijn of rechtstreeks of onrechtstreeks door de staat of zijn aangestelde in huur
worden genomen. Deze ontlasting slaat niet op deze delen van deze onroerende goederen die door
de aangestelden van de staat als private personen en voor hun persoonlijk gebruik worden
betrokken.
Art. 9 - De heffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 10 - Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs bezorgd aan de financieel beheerder die onverwijld
instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de
belastingsplichtige.
De heffing is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 11 - De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze heffing bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. Deze indiening
moet op straffe van verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Art. 12 - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de
belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle) 4 (bewijsmiddelen
van de administratie) en 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de
artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de
vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 13 - Deze beslissing zal aan de heer Gouverneur opgestuurd worden.
4.

Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Gecoördineerd besluit

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Raadslid Sara Hiltrop vraagt zich af waarom voor
elektronische identiteitskaarten bij een zeer dringende procedure de gemeentebelasting lager ligt
dan bij een dringende procedure. Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of het bestuur zicht heeft op
wat er op jaarbasis op het vlak van inkomsten wordt gerealiseerd. De schepen zal vragen naar een
apart overzicht. De burgemeester vult nog aan dat de gemeentebelasting nu automatisch mee zal
indexeren met de federale belasting, er is een koppeling tussen beide.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 december 2013 inzake de belasting op de afgifte van
administratieve stukken;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 december 2013 inzake de belasting op de afgifte van
rijbewijzen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 januari 2014 inzake de belasting op de afgifte van
internationale rijbewijzen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, zoals beide gewijzigd bij wet van
15 mei 2007;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart
1998 betreffende het rijbewijs in ID-1-formaat;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de
vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten,
de elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij
ministerieel besluit van 27 maart 2013;
Gelet op de brief d.d. 16 september 2015 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,
Algemene Directie Instellingen en Bevolking waarin wordt aangekondigd dat de tarieven voor
elektronische identiteitskaarten voor Belgen, kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan
vreemde onderdanen, elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf
jaar en voor biometrische kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen van
derde landen, per 1 januari 2016 worden aangepast;
Overwegende dat het opportuun is alle gemeentelijke belastingen op de afgifte van administratieve
stukken met een federale component in één besluit te integreren en te coördineren;
Overwegende dat zoals in de omliggende gemeenten ook een belasting wordt voorgesteld op de
aanvraag voor herdruk PIN- en PUK-codes van actieve kaarten, wat ook werk meebrengt voor de
dienst burgerzaken;
Overwegende dat het aangewezen is de nieuwe bedragen te koppelen aan de gezondheidsindex om
een jaarlijkse aanpassing aan de levensduurte te kunnen realiseren, wat overigens ook het geval is
voor de vergoedingen ten laste van de gemeenten namens de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet inzake het bestuurlijk toezicht;
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Gelet op de stemming met volgende uitslag:
16 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, Herman Van Renterghem, Rosa Van den Abeele, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop,
Wouter Van Hauwermeiren, Veerle Bauters);
4 onthoudingen (Luc Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom)
Besluit
Art. 1 – De gemeenteraadsbesluiten d.d. 18 december 2013 inzake de belasting op de afgifte van
administratieve stukken en inzake de belasting op de afgifte van rijbewijzen in te trekken met ingang
van 1 januari 2016.
Art. 2 – Het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 januari 2014 inzake de belasting op de afgifte van
internationale rijbewijzen in te trekken met ingang van 1 januari 2016.
Art. 3 – Er wordt voor een termijn van vier jaar met ingang van 1 januari 2016 en eindigend op
31 december 2019 een belasting (bestaande uit bijdrage federale overheidsdienst en gemeente)
gevestigd op de afgifte van administratieve stukken.
Art. 4 – De belasting is verschuldigd aan wie het stuk door het gemeentebestuur op aanvraag of
ambtshalve wordt uitgereikt.
Art. 5 – De belasting wordt als volgt vastgesteld :
a) Aflevering van de elektronische identiteitskaart aan Belgische onderdanen en van de
elektronische identiteitskaart aan vreemdelingen (elektronische vreemdelingenkaart) :
€ 20,60 voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart (€ 5 gemeentebelasting)
€ 153,40 voor de aflevering volgens de dringende procedure (€ 34 gemeentebelasting)
€ 204,50 voor de aflevering volgens de zeer dringende procedure (€ 20 gemeentebelasting)
b) Afgifte van identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar :
Voor het eerste bewijs en een duplicaat : € 1,30
c) Afgifte van Kids-ID’s
€ 6,20 voor de afgifte van een kids-ID volgens de gewone procedure (geen gemeentebelasting)
€ 122,80 voor de aflevering volgens de dringende procedure (€ 11 gemeentebelasting)
€ 204,50 voor de aflevering volgens de zeer dringende procedure (€ 27 gemeentebelasting)
€ 62,50 voor de aflevering van een kids-ID in dringende procedure volgens verlaagd tarief
vanaf het tweede elektronisch identiteitsdocument aangevraagd voor kinderen van
eenzelfde gezin die op hetzelfde adres ingeschreven zijn (€ 11 gemeentebelasting)
€ 78,80 voor de aflevering van een kids-ID in zeer dringende procedure volgens verlaagd
tarief vanaf het tweede elektronisch identiteitsdocument aangevraagd voor kinderen van
eenzelfde gezin die op hetzelfde adres ingeschreven zijn (€27 gemeentebelasting)
d) Herdruk van PIN- en PUK-codes van actieve kaarten : € 5 gemeentebelasting
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e) Afgifte van reispassen
€ 73,70 voor een nieuwe reispas (€ 8,50 gemeentebelasting)
€ 252,80 voor een nieuwe reispas – spoedprocedure (€12,50 gemeentebelasting)
De paspoorten afgegeven aan kinderen jonger dan 18 jaar zijn van de gemeentelijke heffing
vrijgesteld.
f)

Biometrische kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen van
derde landen : € 20,60 (€ 2,50 gemeentebelasting). Dit tarief zal altijd hetzelfde bedragen als
het tarief voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart.
g) Afgifte, vernieuwing of vervanging van de attesten van immatriculatie : € 7 voor een eerste
bewijs of voor elk ander bewijs, uitgereikt tegen de teruggave van het oude bewijs.
h) Adressenlijsten voor scholen e.d. € 20,50 voor een lijst, € 30,70 voor een lijst op etiketten.
Adressenlijsten, aangevraagd door scholen op onze gemeente, ressorterende onder welke
inrichtende macht ook, worden gratis afgeleverd.
i) Genealogische opzoekingen : € 25,60 per begonnen uur daaraan besteed door een
gemeenteambtenaar
j) Bankkaartmodel rijbewijs : € 25,20 voor een rijbewijs of een voorlopig rijbewijs (€ 5
gemeentebelasting). In geval van vergissing of bij vernieuwing met medisch attest groep 1
wordt geen vergoeding of belasting geheven. Duplicaten worden niet meer afgeleverd.
k) Internationaal rijbewijs : € 25,20 ( € 9 gemeentebelasting).
Art. 6 – De bovenvermelde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Zij worden
op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand september van het voorgaande jaar
volgens de formule nieuw tarief = basistarief x nieuwe index : basisindex.
Het basistarief is in dit gemeenteraadsbesluit vermeld. De basisindex is de gezondheidsindex voor de
maand december 2012. Die bedroeg € 120,06 (gezondheidsindex 2004 = 100). De nieuwe index is de
gezondheidsindex van toepassing in de loop van de maand september die voorafgaat aan de
herziening van het bedrag van de vergoedingen, die bedroeg 122,71.
De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond.
Art. 7 – Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting, vermeerderd met de eventuele
verzendingskosten in consignatie worden gegeven bij de financieel beheerder of bij haar
afgevaardigde als het stuk niet onmiddellijk bij de aanvraag afgegeven kan worden.
Art. 8 – De contantbelasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante
inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
Art. 9 – De belastingsplichtige kan een bezwaar tegen deze beslissing indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet gemotiveerd worden, ondertekend zijn en op straffe
van nietigheid schriftelijk worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend
binnen de drie maanden vanaf de datum van de contante inning van de belasting, of ingeval van
inkohiering, vanaf de derde werkdag volgende op de datum van de verzending van het aanslagbiljet
of van de kennisgeving van de aanslag.
Art. 10 – Deze beslissing wordt aan de heer gouverneur opgestuurd.
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5.

Verdeling subsidies 2014 - Seniorenverenigingen

Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 21 december 2011 inzake de goedkeuring van het
gemeentelijke reglement betreffende de subsidiëring van seniorenverenigingen;
Gelet op de brief d.d. 25 oktober 2015 van de ouderenadviesraad met het voorstel tot verdeling van
de beschikbare subsidies voor de ouderenverenigingen voor het jaar 2014;
Gelet op de kredieten, voorzien in het budget 2015;
Overwegende dat er € 1700 kan verdeeld worden 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 2014 worden als volgt verdeeld :
OKRA Serskamp

€ 299,00

OKRA Bruinbeke

€ 124,50

LBG Serskamp

€ 142,50

OKRA Wichelen

€ 594,80

Rust na Arbeid

€ 241,00

OKRA Schellebelle

€ 293,00

Totaal
6.

€ 1694,80

Budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2015 - Kerkfabriek 'Sint-Denijs' Serskamp - Aktename

De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 oktober 2014 waarbij akte werd genomen van het budget
2015 van de kerkfabriek ‘Sint-Denijs’ Serskamp;
Gelet op het besluit d.d. 14 september 2015 van de kerkfabriek ‘Sint-Denijs’ Serskamp inzake de
budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2015;
Gelet op art. 22-24 van het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 d.d. 1 maart 2013 inzake de boekhouding van de eredienst;
Overwegende dat in het exploitatiebudget de ontvangsten en uitgaven worden vermeerderd met
€ 155;
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Overwegende dat de exploitatietoelage voor 2015 bijgevolg ongewijzigd blijft;
Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven in het investeringsbudget met € 8 153,60 worden
verhoogd;
Gelet op het gunstig advies d.d. 20 oktober 2015 van het Bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken;
Besluit
Art. 1 – Neemt akte van de budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2015 van de kerkfabriek ‘Sint-Denijs’
Serskamp.
Art. 2 – Van deze aktename wordt een afschrift toegezonden aan :
7.

Monseigneur de Bisschop van Gent, Biezekapelstraat 4 9000 Gent
De heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Kon. Maria Hendrikaplein 70 bus 1
9000 Gent
De kerkfabriek ‘Sint-Denijs’, p.a. de voorzitter, Lange Haagstraat 20a 9260 Serskamp

Wijziging rooiplan ambachtelijke zone Meerbos - voorlopige vaststelling

Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot 260 betreffende
het algemeen administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de wet van 29 maart 1962, inzonderheid artikel 16, houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening en de stedenbouw;
Gelet op het rooiplan van de ambachtelijke zone Meerbos, definitief vastgesteld door de gemeenteraad
in zitting van 20 oktober 1994;
Gelet op de wijziging van het rooiplan van de ambachtelijke zone Meerbos, definitief vastgesteld door
de gemeenteraad in zitting van 27 april 2011;
Overwegende dat de NV Van De Velde, Lageweg 4 9260 Wichelen (Schellebelle) een deel van de
wegenis wenst aan te kopen waar die ingesloten en omgeven is door hun percelen;
Overwegende dat deze wegenis door de uitbreiding van de firma NV Van De Velde geen enkel ander
nut meer heeft dan bijkomend terrein voor genoemde firma;
Gelet op het ontwerp van rooiplan, opgemaakt door de intercommunale DDS op 6 november 2015;
Overwegende dat de Meerbos een voor autoverkeer doodlopende straat is en de firma Van De Velde
het laatste bedrijf is in die straat;
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Overwegende dat het gaat om een verkorting van een straat over een gedeelte waaraan één bedrijf
is gelegen;
Overwegende dat de Meerbos op die plaats geen buurtweg, maar een gewone gemeenteweg is;
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het ontwerp van rooiplan betreffende de rooilijn ambachtelijke zone Meerbos, opgesteld
door de intercommunale DDS op 6 november 2015, voorlopig vast te stellen.
Art. 2 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de organisatie van het
voorgeschreven openbaar onderzoek.
8.

Voorlopige vaststelling RUP 'Uitbreiding KMO-zone Meerbos'

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Er is al een infovergadering over dit RUP georganiseerd.
Raadslid Herman Van Renterghem stelt vast dat voor deel 1 een onteigeningsplan was toegevoegd,
maar niet voor deel 2. De burgemeester antwoordt dat de intercommunale DDS in Meerbos het RUP
zal ontwikkelen, deel 2 is ontstaan door research naar zonevreemde bedrijven of bedrijven die nood
hebben aan herlokalisering, zoals er ook één ligt achter de Scheldebrugstraat : dat stuk wordt privaat
ontwikkeld. Het prijsverschil zal ook wel navenant zijn : de markt zal daar spelen.
Raadslid Sara Hiltrop weet dat er momenteel een schroothandelaar aan die voorgenomen uitbreiding
grenst. De burgemeester repliceert dat die nu al zone-eigen gelokaliseerd is, maar om te vermijden
dat er extra verkeer door het onderste deel van de Brugstraat zou rijden, is tegenover de
schroothandelaar op de uitbreiding een buffer aangebracht. Raadslid Els Stichelmans heeft geen
wegenis op de kaarten gevonden. De burgemeester is van mening dat wegenis nu al vastleggen in
het RUP geen flexibiliteit meer mogelijk maakt. Het tracé van de weg komt overigens ook naar de
gemeenteraad.
Raadslid Gert Van Tittelboom merkt op dat de behoefte is vastgesteld in de periode 2000-2007,
waarschijnlijk bestaat die nu niet meer. Derde Construct bvb. is al in de Meerbos gevestigd. Hij vraagt
of er zicht is op de huidige behoefte. De burgemeester stelt dat DDS daar zicht op heeft. Schepen
Albert Van Malderen wijst erop dat er ook nieuwe bedrijven welkom zijn, naast herlokaliseringen.
Genoemd raadslid vraagt ook waarom zoekzone 4, aan de verkeerslichten van het Moleken, niet
aangesneden wordt. De burgemeester antwoordt dat de gemeente geen open landschap wou
innemen : op die plaats kun je nu nog in de kouter kijken. Wat nu voorligt, is een logische uitbreiding
van de bestaande KMO-zone. Schepen Christoph Van de Wiele merkt op dat daarmee ook de
zonevreemdheid niet zou opgelost zijn. De burgemeester vult aan dat de huidige wegenis met de
aanleg van riolering ook mee aangepakt zal worden. Tot slot merkt raadslid Van Tittelboom op dat
familie van raadsleden gronden in eigendom hebben in het uitbreidingsgebied. Hij vraagt zich af
welke invloed dat heeft op de procedure. De burgemeester antwoordt dat elk voor zichzelf
daaromtrent moet beslissen wat de aanwezigheid op de zitting betreft.
De raad,
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd op 25 april 2014
en zijn uitvoeringsbesluiten;
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Gelet op artikel 57 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd op 25 april 2014 en
zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, laatst gewijzigd
op 21 juni 2013;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in werking getreden op 1 september 2009 en zijn
latere wijzigingen, in het bijzonder Titel 2, Hoofdstuk 2, afdeling 4 “Gemeentelijke Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen”, art. 2.2.13 tot 2.2.18, zoals laatst gewijzigd op 4 december 2014 en Titel 2,
Hoofdstuk 4, afdeling 2 “Onteigening”, artikel 2.4.3 §1 e.v., gewijzigd bij decreet van 8 mei 2009
houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen en laatst gewijzigd op 4 december 2014;
Gelet op het Gewestplan Dendermonde, goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 7 november 1978
en het bijhorend Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17
december 1997 en latere wijzigingen, wat de bindende bepalingen betreft;
Gelet op het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen, definitief vastgesteld door de
Provincieraad op 10 december 2003 en goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18 februari 2004;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wichelen, zoals goedgekeurd door de Deputatie
van de provincie Oost-Vlaanderen op 14 april 2010;
Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging der bestuurlijke pleegvormen in zaken
van onteigening voor openbaar nut, in het bijzonder het artikel 2 en volgende;
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigeningen ten algemene nutte, in het bijzonder het artikel 5;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in het
bijzonder artikel 62;
Gelet op het artikel 5 van de statuten van de Intercommunale D.D.S. met betrekking tot haar
doelstellingen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, zoals gewijzigd
op 12 juli 2013;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 september 2010 om een ontwerper aan te stellen voor
het opmaken van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Uitbreiding K.M.O.-Zone Meerbos’;
Gelet op de aanstelling door het college van burgemeester en schepenen van de ontwerper
Architectenbureau Van Acker & Partners, Congreslaan 36 te 9000 Gent in zitting van 3 december 2010;
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Gelet op het ontwerp van gemeentelijk RUP ‘Uitbreiding K.M.O.-Zone Meerbos’ met bijbehorend
onteigeningsplan, opgemaakt door de ontwerper Architectenbureau Van Acker & Partners bestaand
uit volgende documenten:
-

Deel 1 Toelichtingsnota
Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften
Deel 3 Verzoek tot raadpleging onderzoek PlanMER-plicht
Plan 1 Bestaande feitelijke en juridische toestand
Plan 2 Grafisch plan
Onteigeningsplan 1: plan bestaande toestand
Onteigeningsplan 2: onteigeningsplan + tabel

Gelet op de plenaire vergadering gehouden op 26 mei 2015, het verslag ervan en de schriftelijke
adviezen die werden uitgebracht;
Gelet op het verslag van de Raad van Bestuur van 11 juni 2015 van DDS, die als onteigenende
overheid optreedt, waarbij het algemeen nut, de noodzakelijkheid en de hoogdringendheid van de
onteigening wordt aangetoond, en waar de Raad van Bestuur het volgende besliste, en waarvan het
gehele verslag als bijlage aan deze beslissing wordt gehecht:
“1. Het onteigeningsplan aangaande de uitbreiding van bovenvermelde K.M.O.-zone Meerbos te
Wichelen voorlopig vast te stellen
2. Over te gaan tot :
a. het organiseren van het openbaar onderzoek, samenvallend met het openbaar onderzoek
aangaande de voorlopige vastlegging van het RUP ‘Uitbreiding K.M.O.-zone Meerbos’
b. de behandeling van de eventuele bezwaarschriften
c. het aanpassen en/of definitief vastleggen van het onteigeningsplan
d. het aanvragen van het Ministerieel Besluit houdende machtiging tot onteigening, conform het
artikel 2.4.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), gewijzigd bij decreet van 8 mei
2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen (B.S. 3 juli 2009),
laatst gewijzigd bij Decreet van 4 april 2014 (B.S. 15 april 2014), met toepassing van de wet van
26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringendheid
e. het aanstellen van een advocaat voor het voeren van eventuele gerechtelijke procedures
f. het treffen van alle maatregelen, dienstig voor een spoedige verwerving van de nodige
onroerende goederen“
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
19 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, Luc Van Leuven,
Ann Van Wesemael, Herman Van Renterghem, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck,
Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Wouter Van Hauwermeiren, Veerle Bauters);
1 onthouding (Gert Van Tittelboom)
Besluit
Art. 1 – Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan met
bijhorend onteigeningsplan bestaand uit volgende documenten:
-

Deel 1 Toelichtingsnota
Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften
Deel 3 Verzoek tot raadpleging onderzoek PlanMER-plicht
Plan 1 Bestaande feitelijke en juridische toestand
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-

Plan 2 Grafisch plan
Onteigeningsplan 1: plan bestaande toestand
Onteigeningsplan 2: onteigeningsplan + tabel

wordt voorlopig vastgesteld.
Art. 2 – Een afschrift van deze beslissing wordt samen met het voorlopig vastgesteld ontwerp van
RUP overgemaakt aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, aan het departement Ruimte
Vlaanderen, aan de Vlaamse Regering en aan de Intercommunale DDS.
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht om het ontwerp van RUP te
onderwerpen aan een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt.
9.

Vaststelling lokaal toewijsreglement wonen voor ouderen

Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe. Raadslid Gert Van Tittelboom vindt het positief
dat een reglement wordt opgemaakt. Hij vraagt of de mensen die er nu wonen, er kunnen blijven
wonen. De schepen beaamt dat. Er is ook voorrang voor hen die naar het sociale huisvestingsproject
op de Anker zouden kunnen gaan.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer bepaald artikel 42;
Gelet op het Kaderbesluit sociale huur van 12 oktober 2007 en latere wijzigingen;
Gelet op de Omzendbrief W/2014/01 van 23 januari 2014 over de opmaak van het lokaal
toewijsreglement wonen voor ouderen;
Overwegende dat het volgens bovenstaande omzendbrief mogelijk is om een verkorte procedure te
volgen voor de opmaak van een lokaal toewijsreglement voor ouderen onder voorwaarde dat
maximaal 1/3de van de studio’s en 1- of 2- slaapkamerwoningen bij voorrang toegewezen wordt aan
65-plussers en maximaal 1/4de van het totale patrimonium bij voorrang aan 65-plussers wordt
toegewezen;
Overwegende dat het ontwerpreglement lokale toewijs wonen voor ouderen binnen die
voorwaarden past;
Overwegende dat het ontwerp uitgewerkt is in overleg met de gemeenten Laarne en Wetteren;
Gelet op het positief advies van het woonoverleg van 20 oktober 2015;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het lokaal toewijsreglement wonen voor ouderen goed te keuren samen met de
bijbehorende lijst met voor te behouden woningen en de cijfergegevens voor de aanvraag tot
goedkeuring van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de afdeling Toezicht van het Agentschap Inspectie
RWO, Koning Albert II-laan 19 bus 22 1210 Brussel.
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10. Herwerkte statutenwijziging TMVW onder voorbehoud van partiële splitsing - Goedkeuring Aanduiding vertegenwoordigers
Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in. TMVW is een opdrachthoudende intercommunale,
TMVS en TMVR zijn dienstverlenende. Raadslid Luc Van Leuven vraagt of ook zuivering in TMVW is
inbegrepen. De schepen bevestigt dat alles wat waterbeheer aangaat, in die intercommunale is
samengebracht.
De raad,
Gelet op de bepalingen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001;
Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Intercommunale
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort als TMVW;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan onze gemeente werd overgezonden
per aangetekend schrijven d.d. 16 september 2015 en bevestigd per mailbericht;
Gelet op de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2015, met
agenda daarbij ingesloten, door TMVW aangetekend doorgestuurd op 9 oktober 2015;
Gelet op de bijgevoegde toelichting door TMVW met betrekking tot de statutenwijziging;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de voordracht van het schepencollege van raadslid Kurt Rasschaert als kandidaat-lid voor de
raad van bestuur en voor het adviescomité ISV TMVW;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is : Kurt Rasschaert : ja: 20 stemmen
Gelet op de voordracht van het schepencollege van schepen Kristof De Smet als effectief vertegenwoordiger
in de (buitengewone) algemene vergadering van de IC TMVW en van raadsvoorzitter Luc Galle als
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is : voor de effectief vertegenwoordiger : Kristof De Smet : ja : 20 stemmen
voor de plaatsvervanger : Luc Galle : ja : 20 stemmen
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 –
1. Akte te nemen van de besluiten van 29 juni 2015 van de buitengewone algemene vergadering
van 29 juni 2015 van TMMVW om over te gaan tot de omvorming van TMVW naar een
opdrachthoudende vereniging (decreet van 6 juli 2001), met inbegrip van een doelwijziging, dit
op de bijzondere verslagen van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het
statutair doel, van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het statutair
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

doel en van de commissaris-revisor I.B.R., in verband met de wijziging van het statutair doel; en
verder, voor zover als nodig, louter bevestigende besluit(en).
De gemotiveerde intrekking van alle overige besluiten van de buitengewone algemene
vergadering van 29 juni 2015 goed te keuren.
De aanneming van nieuwe herwerkte en artikelsgewijze aanpassing/wijziging van de
statuten van TMVW conform het voorstel tot statutenwijziging aan de vennoten
toegezonden op 16 september 2015 als rechtsgevolg van de omvorming van TMVW tot
opdrachthoudende vereniging conform het decreet van 6 juli 2001 goed te keuren.
De vaststelling van mandaatbeëindiging van de leden van het college van commissarissen
met uitzondering van het mandaat van de commissaris-revisor goed te keuren.
Inzake de benoeming van de door de deelnemers voorgedragen kandidaten voor de raad van
bestuur en voor de adviescomités van TMVW raadslid Kurt Rasschaert voor te dragen als lid
in de raad van bestuur ISV TMVW en raadslid Kurt Rasschaert voor te dragen als lid in het
adviescomité ISV TMVW.
Te beslissen dat de besluiten waarvan akte wordt genomen en de nieuwe besluiten, waarvan
hierboven sprake, worden genomen onder de opschortende voorwaarde van het bestaan
van de besluiten tot partiële splitsing van TMVW, de oprichting, als rechtsgevolg daarvan en
de vaststelling van de nieuwe herwerkte statuten van de ‘Tussengemeentelijke Maatschappij
der Vlaanderen voor Recreatiebeheer’ (afgekort TMVR), opdrachthoudende vereniging en
van de ‘Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Serviceverlening’ (afgekort
TMVS) inbegrepen.
Machtiging te verlenen voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

Dat alles onder voorbehoud van het administratiefrechtelijk goedkeuringstoezicht van de Vlaamse
regering.
Art. 2 – Raadslid Kurt Rasschaert aan te duiden als lid van de raad van bestuur en van het adviescomité
ISV TMVW.
Art. 3 – Schepen Kristof De Smet te bevestigen als effectief vertegenwoordiger in de (buitengewone)
algemene vergadering van de IC TMVW en raadsvoorzitter Luc Galle aan te duiden als
plaatsvervangende vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergadering van de IC TMVW.
Art. 4 – Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger de beslissingen onder artikel 1 op de
buitengewone algemene vergadering die erover zal beslissen, overeenkomstig de
stemgerechtigdheden van en namens de gemeente goed te keuren, de door de deelnemers gedane
(raad van bestuur/adviescomité) voordrachten inbegrepen.
Art. 5 – Van deze beslissing afschrift te sturen aan de IC TMVW, Stropstraat 1 9000 Gent.
11. Intercommunale TMVW - Partiële splitsing - Rechtsgevolgen - Goedkeuring - Aanduiding
vertegenwoordigers
De raad,
Gelet op de bepalingen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001;
Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij
der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort als TMVW;
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Gelet op het ontwerp herwerkte statuten TMVR en TMVS dat door TMVW aan onze gemeente werd
overgezonden per aangetekend schrijven van 16 september 2015 en bevestigd per mailbericht;
Gelet op de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2015, met de
agenda daarbij ingesloten, door TMVW aangetekend overgezonden op 8 oktober 2015;
Gelet op de toelichting door TMVW met betrekking tot deze statutenwijziging;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de voordracht van het schepencollege van schepen Kristof De Smet als effectief vertegenwoordiger
in de buitengewone algemene vergadering en raadsvoorzitter Luc Galle als plaatsvervanger;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is : voor de effectieve vertegenwoordiger : Kristof De Smet : ja : 20 stemmen
voor de plaatsvervanger : Luc Galle : ja : 20stemmen
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 –
1. Akte te nemen van het besluit van 29 juni 2015 van de buitengewone algemene vergadering
van 29 juni 2015 van TMVW om over te gaan tot een met splitsing door oprichting
gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW, waarbij laatstgenoemde bepaalde
activa en passiva (ter zake haar secundaire diensten) overdraagt aan een nieuw op te richten
vereniging (volgens het decreet van 6 juli 2001) met maatschappelijke benaming
‘Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Recreatiebeheer’ (afgekort als
TMVR) en andere bepaalde activa en passiva (ter zake haar wegenisactiviteit en aanvullende
diensten) overdraagt aan een andere nieuw op te richten vereniging (volgens het decreet van
6 juli 2001) met maatschappelijke benaming ‘Tussengemeentelijke Maatschappij der
Vlaanderen voor Serviceverlening’ (afgekort als TMVS), luidens een splitsingsvoorstel
opgesteld door het bestuursorgaan op 29 april 2015 en op bijzondere verslagen van het
bestuursorgaan van TMVW, van het college van commissarissen van TMVW en van het
controleverslag van de commissaris I.B.R. van TMVW, met dien verstande dat ter beslissing
van de buitengewone algemene vergadering staat, bij wege van deels correctief besluit dat
de ‘Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Serviceverlening’ (afgekort als
TMVS) geldt als een dienstverlenende en niet als een opdrachthoudende vereniging (volgens
het decreet van 6 juli 2001); en verder, voor zover als nodig, louter bevestigende besluit(en).
2. De gemotiveerde intrekking van alle overige besluiten van de buitengewone algemene
vergadering van 29 juni 2015 van TMVW goed te keuren.
3. Als rechtsgevolg van de partiële splitsing van TMVW, de oprichting van TMVR en vaststelling
van de nieuw herwerkte statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVR goed te keuren.
4. Als rechtsgevolg van de partiële splitsing van TMVW, de oprichting van TMVS en vaststelling
van de nieuw herwerkte statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS goed te keuren.
5. Goedkeuring te verlenen aan de schrapping van de A-,V- en S- en daarmee samengaande
S(k)- en F-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten gevolge van de partiële splitsing aan de
respectievelijk betrokken vennoten nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven
en toegekend (door uittreding of (technische) uitsluiting ten belope van voormelde
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aandelen); omzetting in TMVW van de bestaande T-, D-, D(2)-, Z-, Z(2)- en daarmee
samengaande F-aandelen in nieuwe aandelen van dezelfde categorie in TMVW.
6. Vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde, waaronder het besluit
tot omvorming van TMVW naar een opdrachthoudende vereniging, met doelwijziging en
nieuwe herwerkte statuten, werd genomen door de buitengewone algemene vergadering
voorafgaand aan deze vergadering.
7. Machtiging te verlenen voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Dat alles onder voorbehoud van het administratiefrechtelijk goedkeuringstoezicht van de Vlaamse regering.
Art. 2 – Schepen Kristof De Smet te bevestigen als effectief vertegenwoordiger in de algemene
vergadering IC TMVW en raadsvoorzitter Luc Galle aan te duiden als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de IC TMVW.
Art. 3 – Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger de beslissingen onder artikel 1 op de
buitengewone algemene vergadering die erover zal beslissen, overeenkomstig de
stemgerechtigdheden van en namens de gemeente goed te keuren, de door de deelnemers gedane
(raad van bestuur/adviescomité) voordrachten inbegrepen.
Art. 4 – Afschrift van deze beslissing te sturen aan TMVW, Stropstraat 1 9000 Gent.

12. Buitengewone Algemene Vergadering Finiwo d.d. 16 december 2015 - Goedkeuring agenda en
mandatering vertegenwoordiger
De raad,
Overwegende dat de gemeente deelneemt aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband
‘Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen’, afgekort tot Finiwo;
Overwegende dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Finiwo die bijeengeroepen wordt op 16 december 2015 per aangetekend schrijven
van 13 oktober 2015;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene
vergadering bepaalt;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de
buitengewone algemene vergadering bepaalt;
Overwegende dat de raad van bestuur van Finiwo op 9 oktober 2015 de strategie voor het boekjaar
2016 heeft bepaald;
Overwegende dat de raad van bestuur van Finiwo op 9 oktober 2015 de begroting heeft opgesteld;
Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van Finiwo om de voorgestelde statutaire
benoemingen goed te keuren.
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
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Besluit
Art. 1 – Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te
hechten aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de buitengewone algemene vergadering van
Finiwo d.d. 16 december 2015 zijnde :
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar
2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen
Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van FINIWO van 16 december 2015 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. Bij
gemeenteraadsbesluit van 24 april 2013 zijn raadslid Martine De Wilde, Onnebossen 21 9260
Wichelen (Serskamp) en schepen Anneleen Rimbaut, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp)
respectievelijk als effectief en plaatsvervangerd volmachtdrager aangewezen.
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000
Brussel t.a.v. de heer Alain Petit.
13. Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 14.12.2015 - DDS - Goedkeuring agenda en
mandatering lasthebbers
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de Intercommunale DDS c.v.;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013 betreffende de
intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief BB 2013/5 d.d. 19 april 2013
dienaangaande;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 26 oktober 2015 van DDS waarbij de gemeente wordt
uitgenodigd tot de Bijzondere Algemene Vergadering op maandag 14 december 2015;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt uitziet:
1.
2.
3.
4.

Verwelkoming
Aanduiding van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 der statuten)
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 9 juni 2015
Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2016 en de daaraan verbonden
begroting
5. Vragen en voorstellen uitgaande van de vergadering
6. Diversen
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
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Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de voorstellen op de agenda van de Bijzondere Algemene
Vergadering van 14 december 2015 van de Intercommunale DDS c.v.
Art. 2 - De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de vergadering van de
Intercommunale DDS c.v. van 14 december 2015 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3 - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de Intercommunale DDS c.v. en de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

14. Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 14.12.2015 - Verko - Goedkeuring agenda en
mandatering lasthebbers
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de Intercommunale Verko;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013 betreffende de
intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief BB 2013/5 d.d. 19 april 2013
dienaangaande;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 26 oktober 2015 in verband met de Bijzondere Algemene
Vergadering van Verko op maandag 14 december 2015;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt uitziet:
1.
2.
3.
4.

Verwelkoming
Aanduiding van een schrijver en twee stemopnemers (art. 18 der statuten)
Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 16 juni 2015
Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2016 en de daaraan verbonden
begroting
5. Vragen en voorstellen vanuit de vergadering
6. Diversen
Gelet op het gemeentedecreet.
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 14
december 2015 van de Intercommunale Verko.
Art. 2 - De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering van de Intercommunale Verko van 14 december 2015 op te dragen hun stemgedrag af
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
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Art. 3 - Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de Intercommunale Verko en de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.
15. Toetreding Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR)
Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. Tegen 2020 moet alle communicatie met
Vlaanderen digitaal verlopen. Daarvoor is VLAVIGEM (Vlaamse Virtuele Gemeente) opgericht : een
proeftuin om alle applicaties door te testen via V-ICT-OR. Leden kunnen aan ledentarief advies
krijgen.
De raad,
Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel;
Gelet op de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
vereniging zonder winstoogmerk en de stichtingen (BS van 18/10/2002 en 19/10/2002);
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de brief ingekomen op 13 oktober 2015 van de vzw V-ICT-OR, Mosten 13 9160 Lokeren;
Overwegende dat de vereniging binnen het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal in die mate
wordt ondersteund dat zij alle gemeenten de kans geeft gratis toegetreden lid te worden en dat het
ook zo zal blijven;
Overwegende dat elk toegetreden bestuur op die manier via zijn vertegenwoordiger zijn visie op
digitaal vlak kan verruimen en interessante contacten kan leggen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het statuut van toegetreden lid van de vzw Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR) aan te vragen
bij de betrokken vereniging, met als zetel het adres Mosten 13 9160 Lokeren.
Art. 2 – Kennis te nemen van het feit dat het toegetreden lidmaatschap geen kosten meebrengt en
dat dat ook zo zal blijven.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit toe te sturen aan genoemde vzw, Mosten 13 9160 Lokeren.
Raadslid Kurt Rasschaert heeft een vraag over de waarborg bij het huren van gemeentelijke zalen.
Wie twee keer per jaar huurt, is geregistreerd als regelmatige gebruiker en krijgt blijkbaar de
waarborg niet terug, tenzij de betrokkene aangeeft niet meer te zullen huren. Schepen Kristof De
Smet vraagt dergelijke punten met de financiële dienst af te handelen en niet ter sprake te brengen
op de gemeenteraad.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt naar de stand van zaken bij de opvang van vluchtelingen.
Schepen Van de Wiele heeft een principieel akkoord om een tweede woning te huren. Meestal
worden woningen via een immobiliënkantoor aangeboden, maar een eigenaar kan dan moeilijk
onder dat contract uit om zelf te onderhandelen. Er zijn nu 15 tot 18 plaatsen beschikbaar.
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Deze ochtend was er een uiteenzetting bij de provinciegouverneur. Landelijke gemeenten hoeven
geen grote collectiviteiten op te vangen.
De voorzitter kondigt aan dat een voorstel van vergaderdata voor volgend jaar zal worden
doorgestuurd. Op de volgende zitting, die plaats heeft op woensdag 16 december 2015 om 20 uur,
kan daarover dan beslist worden.
De zitting wordt gesloten te 20:46 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

De voorzitter,

Frans Coppens

Luc Galle

