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Zitting van donderdag 26 juni 2014
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

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

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

1.

Gemeenterekening 2013

Schepen Daniël Praet dankt de financiële dienst voor zijn nauwgezette arbeid. Bij het doorsturen van
de documenten was er echter sprake van een lapsus. De gedetailleerde gegevens van de gemeente
Zele zijn doorgestuurd, maar dat euvel werd op tijd rechtgezet.
Raadslid Els Stichelmans heeft gelezen dat het ondersteunend bureau een compensatie heeft
beloofd. Zij wil weten wat die compensatie inhoudt. De schepen meent dat het kan gaan over de prijs
van de bijkomende kopies die zijn gemaakt of een paar werkuren die niet zullen worden
aangerekend. Daarop feliciteren alle gemeenteraadsfracties de financiële dienst voor het geleverde
werk.
Raadslid Gert Van Tittelboom stelt vast dat de budgetten voor onderwijs met 10 % zijn gedaald en
die voor de politie 10 % gestegen. Schepen Kristof De Smet antwoordt dat dat geen bewuste keuze is
en schepen-ocmw-voorzitter Christoph Van de Wiele vult aan dat het niet de gemeente is die de
bijdrage voor de politiezone bepaalt. Genoemd raadslid merkt ook op dat de liquide middelen
gedaald zijn. Schepen Daniël Praet riposteert dat er budgettair elk jaar een verlies is op de begroting,
maar dat er dan uiteindelijk € 315 000 over blijkt te zijn. In het BBC-verhaal moet eerst de reservepot
worden opgegeten, er mogen geen overschotten zijn.
De raad,
De gemeenterekening over het dienstjaar 2013 wordt voorgebracht met de voorziene bijlagen.
Netto vastgestelde rechten Gewone dienst :
Vastgelegde uitgaven Gewone dienst :
Positief budgetresultaat :

€
€
€

19.104.771,70
12.042.455,19
7.062.316,51

Netto vastgestelde rechten Buitengewone dienst:
Vastgestelde uitgaven Buitengewone dienst :
Negatief Budgetresultaat :

€
€
€

4.909.142,37
7.928.787,18
- 3.019.644,81
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Netto vastgestelde rechten Gewone dienst :
Aanrekeningen Gewone dienst :
Positief boekhoudkundig resultaat :

€
€
€

19.104.771,70
11.759.123,76
7.345.647,94

Netto vastgestelde rechten Buitengewone dienst:
Aanrekeningen Buitengewone dienst :
Negatief boekhoudkundig resultaat :

€
€
€

4.909.142,37
7.220.747,11
-2.311.604,74

Balans totaal :

€

56.167.820,00

Totaal van de Activa :
Vaste Activa :
Vlottende Activa :

€
€
€

56.167.820,00
50.013.132,00
6.154.688,00

Totaal van de Passiva :
Eigen Vermogen :
Voorzieningen :
Schulden :

€
€
€
€

56.167.820,00
38.672.884,00
0,00
17.494.936,00

Batig Resultaat van het dienstjaar :
Batig Exploitatieresultaat :
Batig Uitzonderlijk resultaat :

€
€
€

315.286,00
268.465,00
46.821,00

Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
2.

Tariefreglement grondconcessies gemeentelijke begraafplaatsen – Aanvulling

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het decreet d.d. 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging, gewijzigd bij
decreet van 9 december 2011;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 inzake begraafplaatsen en
lijkbezorging;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB-2008/07 van 18 juli 2008 inzake bovengenoemd decreet van 30 mei
2008;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 december 2013 houdende de vaststelling van het
tariefreglement grondconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 31 mei 1979 waarbij werd beslist dat voor graven van oudstrijders, politiek gevangenen, opgeëisten en weerstanders geen concessie dient te worden
aangekocht;
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Overwegende dat die regeling geldt voor de perken waar de graven van individuele oud-strijders,
politiek gevangenen, opgeëisten en weerstanders liggen;
Overwegende dat sommige oud-strijders, politiek gevangenen, opgeëisten en weerstanders die na
hun echtgenote of partner overleden zijn, in de betaalde concessie van hun partner zijn bijgelegd;
Overwegende dat het billijk is bij de vernieuwing van die concessies eveneens toepassing te maken
van het bovenvermelde gemeenteraadsbesluit d.d. 31 mei 1979 in die zin dat voor die concessies die
voor twee personen voorzien zijn, maar voor één persoon dient te worden betaald en dus de
grondconcessie in prijs wordt gehalveerd;
Overwegende dat die regeling best ook voor de toekomst geldt en dat ze dus voorzien dient te
worden voor alle vormen van begraving;
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;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
18 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,
Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele,
Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Frederick Venneman, Luc Galle);
3 onthoudingen (Luc Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck)
Besluit
Art. 1 – Het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 december 2013 waarbij het tariefreglement
grondconcessies gemeentelijke begraafplaatsen werd vastgesteld in artikel 3 met een vierde lid aan
te vullen luidend als volgt : ‘Voor concessies voor oud-strijders, politiek gevangenen, opgeëisten en
weerstanders die begraven zijn of worden bij hun partner, is maar de helft van het concessiebedrag
verschuldigd.’
Art. 2 – Deze beslissing wordt aan de heer Gouverneur toegezonden.
3.

Jaarrekening 2012 OCMW - Kennisname besluit gouverneur

De voorzitter licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 oktober 2013 houdende kennisname van de
OCMW-jaarrekening boekjaar 2012;
Gelet op het besluit van de heer Gouverneur d.d. 23 mei 2014 houdende de goedkeuring van de
jaarrekening per 31 december 2012 van het OCMW;
Neemt kennis van het besluit van de heer Gouverneur d.d. 23 mei 2014 houdende de goedkeuring
van de jaarrekening per 31 december 2012 van het OCMW.
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4.

Aankoop multigasdetector en persslangen voor de brandweerdienst

De burgemeester licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op Gelet op de brief d.d. 2 juni 2014 van de officier-dienstchef van de Gemeentelijke Vrijwillige
Brandweerdienst waarin de aankoop van een multigasdetector en persslangen wordt bepleit;
Overwegende dat de gasdetector zou worden aangekocht ter vervanging van een toestel waarvoor
de leverancier geen onderdelen meer kan verkrijgen;
Overwegende dat de persslangen zouden worden aangeschaft ter vervanging van lekkende en
versleten exemplaren;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder de enveloppe 041000 02 van het budget
2014;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de KB’s van 8 januari 1996 en 26
september 1996 en latere wijzigingen;
Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Voor de Brandweerdienst een multigasdetector en persslangen aan te kopen.
Art. 2 – De ramingen ten bedrage van respectievelijk € 700 en € 2 000 goed te keuren.
Art. 3 – Deze uitgaven te betalen op de enveloppe 041000 02 van het budget 2014.
Art. 4 – Deze uitgaven te financieren met eigen middelen.
Art. 5 – Deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure.
5.

Herwaarderen landbouwweg-Peperstraatje – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Doordat er veel verkeer naar de daar gelegen
hoeve is, is het Peperstraatje altijd een probleemstraatje geweest. Het eerste deel van het straatje
wordt gebetonneerd, het tweede deel zal worden gefreesd met cement in de mengeling.
Raadslid Luc Van Leuven wil weten of het cement met steenslag wordt gemengd en of die substantie
hard wordt waardoor ze sterk genoeg is om landbouwvoertuigen te dragen. De schepen beaamt dat
en stelt dat er nu prijs kan worden gevraagd.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 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, § 3;
Overwegende dat een deel van de landbouwweg Peperstraatje (verbinding Heide – Kasteel-Syp in
zeer slechte staat is;
Overwegende dat de landbouwweg kan verbeterd worden door het frezen, nivelleren en stabiliseren
van het wegdek;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Herwaarderen landbouwweg-Peperstraatje” een
bijzonder bestek met nr. 2014/08 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 18.200,00 excl. btw of
€ 22.022,00 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 2014;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/08 en de raming voor de
opdracht “Herwaarderen landbouwweg-Peperstraatje”, opgesteld door de Technische Dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 18.200,00 excl.
btw of € 22.022,00 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2014.
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6.

Verkoop onderdelen bestelwagen Volkswagen Transporter

De burgemeester licht dit agendapunt toe. De bestelwagen moeten openbaar verkocht worden, dat
kan samen met andere zaken gebeuren waarover de gemeenteraad reeds eerder heeft beslist.
De raad,
Overwegende dat het gemeentebestuur eigenaar is geworden van een achtergelaten voertuig, een
Volkswagen Transporter;
Overwegende dat de wagen niet meer rijwaardig is, maar dat de onderdelen ervan wel nog op
belangstelling kunnen rekenen;
Overwegende dat het daarom aangewezen is de bestelwagen openbaar te verkopen zodat elke
geïnteresseerde de kans heeft om die aan te kopen;
Overwegende dat het de gemeenteraad toekomt om de voorwaarden voor een openbare verkoop
vast te leggen en het college te belasten met de praktische uitvoering ervan;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Een achtergelaten Volkswagen Transporter te koop aan te bieden.
Art. 2 – De instelprijs van het voertuig te bepalen op € 2 000.
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de praktische uitvoering van de
openbare verkoop.
7.

Oprichten gemeentelijke begeleidingscommissie

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42 en 43;
Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 en 26/2,
ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, (hierna ‘het Decreet’ te noemen);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels
betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het
mobiliteitsbeleid, artikel 2tot en met 12, (hierna ‘het Besluit’ te noemen);
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een Gemeentelijke
Begeleidingscommissie (afgekort ‘GBC’) zal oprichten en ook de minimale samenstelling van de GBC
vastlegt;
Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent de aanwijzing van
de vaste, de variabele en adviserende leden;
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Overwegende dat het overeenkomstig artikel 5 van het Besluit aan de gemeente toekomt adviserende
leden van de GBC aan te wijzen;
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader van
participatie kan beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor vertegenwoordigers van
het maatschappelijk middenveld en de bevolking;
Overwegende dat het volgens artikel 26/2 van het Decreet in sommige gevallen zinvol en noodzakelijk
kan zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen op bovengemeentelijk vlak.
Deze beslissing komt volgens artikel 9, §1, tweede lid van het besluit toe aan het College van
Burgemeester en Schepenen;
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als multidisciplinair en
beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor:
1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de
herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan;
2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten
die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.
Art. 2 – Met behoud van de toepassing van artikel 26/1, §2, derde lid van het Decreet en artikel 2 en
artikel 5 van het Besluit, worden de volgende adviserende leden toegevoegd aan de GBC: de leden
van het college van burgemeester en schepenen, de gemeentesecretaris, een vertegenwoordiger van
de technische dienst, een vertegenwoordiger van de MORA en een vertegenwoordiger van de lokale
politie.
Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC.
Art. 3 – De burgemeester wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. In geval van verhindering kan
de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het College of een gemeentelijke
ambtenaar.
Art. 4 – De Raad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de vergaderingen
van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking over aan de
voorzitter van de GBC, die dat doet in overleg met de vaste leden.
Op vraag van de burgemeester wordt de zitting geschorst om 20.17 u. en ze wordt voortgezet om
20.20 uur.
Aansluitend licht de burgemeester de aanleiding tot zijn vraag toe : naar aanleiding van de
loopbaanonderbreking van de ploegbaas werd een vacatureoproep gedaan op niveau C1-C3, voor
iemand die volledig technisch onderwijs heeft gedaan dus. Vele mensen met ervaring beschikken niet
over dat diploma, waardoor er een beperkte instroom was. Mensen die geschikt zijn, komen nu niet
in aanmerking voor de vervanging. Het voorstel is daarom een functie te creëren buiten de
personeelsformatie. Bij bevordering kan iemand met een diploma lager secundair onderwijs wel naar
C1-C3, maar bij aanwerving kan het niet. De voorgestelde betrekking zal contractueel worden vacant
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verklaard en er komt een examen. Het is de bedoeling de beste persoon op die plaats te zetten. Nu
was er immers een heel dunne spoeling : twee van de acht kandidaten kunnen meedoen op basis van
hun diploma. Het is vervelend die beslissing nu te moeten nemen, maar anders gaat de hele zomer
voorbij en duurt het vier maanden tot de functie kan worden ingevuld.
Raadslid Herman Van Renterghem vraagt wanneer de ploegbaas de loopbaanonderbreking heeft
aangevraagd. Raadslid Gert Van Tittelboom merkt op dat er nu ook kan worden gerecruteerd bij de
Vlaamse overheid op basis van competenties. De burgemeester bevestigt dat, maar vult aan dat dat
bij gemeenten nu alleen mogelijk is bij interne bevordering. De persoon die nu de functie
waarneemt, ziet dat niet zitten voor een lange periode.
De zitting wordt voor overleg binnen de fracties opnieuw geschorst om 20.26 uur en voortgezet om
20.33 uur.
Overeenkomstig artikel 29 van het gemeentedecreet beslissen volgende raadsleden over de
spoedeisendheid van volgend agendapunt : Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart
Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De Wilde, Luc
Van Leuven, Ann Van Wesemael, Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc Vereecken,
Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara
Hiltrop, Frederick Venneman en Luc Galle.
8.

Gemeentepersoneel - Tijdelijke overschrijding van de formatie van de technische dienst uitvoerende diensten

De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 12 november 2008 inzake de vaststelling van de
personeelsformatie voor het gemeentepersoneel;
Gelet op de brief d.d. 19 december 2008 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling
Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent houdende akteneming van de vaststelling van de
personeelsformatie in het kader van het algemeen administratief toezicht;
Overwegende dat in de personeelsformatie een betrekking van ploegbaas C1-C3 is opgenomen;
Gelet op het besluit d.d. 25 november 2011 van het college van burgemeester en schepenen
houdende de benoeming op proef van een ploegbaas (C1-C3) vanaf 12 december 2011;
Gelet op het besluit d.d. 22 december 2012 van het college van burgemeester en schepenen
houdende de vaste aanstelling van Philip Cattoir als ploegbaas met ingang van 1 januari 2013;
Overwegende dat de ploegbaas vanaf 1 juli 2014 één jaar loopbaanonderbreking neemt;
Overwegende dat een oproep tot tijdelijke contractuele vervanging via de website van de RVA
onvoldoende valabele kandidaatstellingen heeft opgeleverd, veelal te wijten aan de
diplomavoorwaarden;
Overwegende dat het aangewezen is een tijdelijke contractuele vervangende ploegbaas aan te
stellen voor de duur van de afwezigheid van de titelvoerende ploegbaas om de werkorganisatie en
begeleiding van en de controle over de uitvoerende technische diensten te waarborgen;
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Overwegende dat het college in zitting van 20 juni 2014 heeft beslist om, met het oog op een zo ruim
mogelijke recrutering, aan de gemeenteraad voor te stellen om de formatie van de uitvoerende
technische dienst tijdelijk te overschrijden met een ploegbaas op niveau D4-D5, aangezien uit de
praktijk is gebleken dat de betrekking niet tijdelijk kan worden ingevuld met de betrekking op niveau
C1-C3;
Overwegende dat de instroom van kandidaten kan worden vergroot door een tijdelijke contractuele
betrekking op niveau D4-D5 te voorzien, waardoor mensen met een lagere scholing, maar belangrijke
compententies, verworven door jarenlange ervaring, zich ook kandidaat kunnen stellen;
Overwegende dat, gezien de zomerperiode, snel dient te worden gehandeld;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Voor de vervanging van de ploegbaas van de uitvoerende technische dienst de
personeelsformatie tijdelijk te overschrijden met 1 VTE op het niveau D4-D5.
Art. 2 – Deze tijdelijke overschrijding geldt voor de duur van de loopbaanonderbreking (1 jaar vanaf 1
juli 2014, dus tot en met 30 juni 2015) van de titelvoerende ploegbaas.
Art. 3 – De taakomschrijving voor de tijdelijke ploegbaas op niveau D4-D5 licht af te laten wijken van
die voorzien voor de titelvoerende ploegbaas op niveau C1-C3, waarbij de klemtoon wordt gelegd op
de opmaak van een realistische en efficiënte werkplanning en de correcte aansturing van en
respectvolle omgang met mensen. Ook kennis van mailverkeer voor gebruik in de contacten met de
administratieve technische dienst is belangrijk.
De voorzitter deelt mee dat het volgende agendapunt in besloten zitting zal worden behandeld.
Daarom kunnen de raadsleden nu hun vragen stellen.
Schepen-OCMW-voorzitter Christoph Van de Wiele deelt mee dat alle raadsleden vanaf 6 juli 2014
een individuele afspraak kunnen maken met de ICT-coördinator voor de verdeling van de tablets.
Vervolgens geeft hij een overzicht van de stand van zaken voor de vervanging van de
mantelzorgpremie. Hij overloopt de agenda van de dag van de mantelzorgers die het OCMW op
maandag 23 juni 2014 heeft georganiseerd. Er is ook een enquête afgenomen met vragen over de
mantelzorger, de zorgbehoevende, de opgenomen taken, de woonsituatie, de behoeften van de
mantelzorgers, de professionele hulp waar het OCMW een regierol heeft en het zorgoverleg. De
conclusies daaruit zullen worden meegenomen bij de uitwerking van nieuwe initiatieven. In
december 2014 zal met terugwerking een uitgewerkt mantelzorgreglement worden goedgekeurd,
nadat in september een volgend overleg heeft plaatsgehad en uiterlijk in november 2014 aan de
gemeenteraad een stand van zaken zal worden doorgegeven.
Raadslid Els Stichelmans vindt het nuttig dat de mantelzorgers gecontacteerd zijn, maar herinnert
eraan dat de schepen had beloofd om tegen juni 2014 met een oplossing te komen. Ze vindt het
jammer dat de premie al afgeschaft is. De schepen repliceert dat nu alle informatie beschikbaar is
waarbij alle verschillende groepen vertegenwoordigd zijn.
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Raadslid Luc Van Leuven is van mening dat de nota nu eerst moet worden bestudeerd, maar ook hij
vindt de terugwerking van de nieuwe initiatieven jammer. Dat het OCMW als regisseur zal optreden
noemt hij heel goed, maar veel mensen hebben weinig weet van het hele pakket dat het OCMW kan
aanbieden. Hij kijkt hoopvol vooruit naar een mooie oplossing.
Genoemd raadslid heeft in Het Nieuwsblad over het bezoek van de provinciegouverneur aan onze
gemeente gelezen. Het ging over de aanleg van een fietspad op de Bogaert, waarmee hij heel
gelukkig is. Hij is blij dat zijn voorstel uit 2007 voor een apart fietspad ingang zal vinden. Vorig jaar
nog heeft hij in de gemeenteraad daarover een vraag gesteld, maar toen werd geantwoord dat zoiets
niet mogelijk was omdat Aquafin het project had weggestoken. Schepen Kristof De Smet repliceert
dat Aquafin de gemeente verplicht om ook de Rimeir bij het project te betrekken. Dat betekent dat
de uitvoering ervan pas over 8 tot 9 jaar mogelijk is. Er zijn echter alternatieve oplossingen : de
Bogaert ligt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk waardoor subsidies mogelijk zijn. Het
fietspad kan op de rijweg worden gelegd, zonder onteigeningen. Dat proces loopt nu. Burgemeester
Kenneth Taylor ziet toch wel een verschil met het zeven jaar oude voorstel van het raadslid. Toen
waren de opgemaakte plannen nog redelijk actueel, nu zijn ze voorbijgestreefd. Voor raadslid Van
Leuven is elke duurzame oplossing voor de verkeersveiligheid goed : zijn fractie vertrok van het plan
dat de ontwerper toen had gemaakt. De burgemeester blijft erbij dat de Bogaert niet kan worden
aangelegd met alleen gemeentelijke middelen. Enkel de toen voorgestelde onteigeningen kosten al
veel geld. 1,8 miljoen euro is de totale prijs van het project. Het plan met de onteigeningen is nooit
haalbaar geweest. Raadslid Luc Van Leuven is blij dat er nu vooruitgang is voor de Bogaert.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt naar de stand van zaken van de plannen voor het gemeentelijk
domein. De burgemeester wijst erop dat het studiebureau een toelichting heeft gegeven, maar de
plannen zijn duur. Daarom zal er een deel in eigen beheer worden uitgevoerd, een ander deel wordt
door een aannemer uitgevoerd. Intussen is wel al gras ingezaaid.
De voorzitter deelt mee dat de volgende raadszitting plaats heeft op woensdag 27 augustus 2014 om
20 uur.

BESLOTEN ZITTING

9.

Aanwijzen van een 'permanent' waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar

Schepen Bart Segers licht toe dat onze gemeente vanaf 1 september 2013 ontvoogd is, waardoor de
werkdruk voor de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening is toegenomen. Er wordt meer
toelichting gevraagd aan het loket en er worden meer voorontwerpen voor advies voorgelegd.
De raad,
Gelet op art. 1.4.6§3 VCRO waarbij aan de gemeenteraad de mogelijkheid wordt geboden om een
waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar aan te wijzen.
Gelet op de vereisten die worden gesteld aan de waarnemend gemeentelijke stedenbouwkundige
ambtenaar zoals geregeld in art. 21 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot
vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van
ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld.

212
Overwegende dat art. 21 van het hoger vermeld besluit de aanwijzingstermijn beperkt tot 18
maanden.
Overwegende dat de stedenbouwkundig ambtenaar, mevrouw Christa Petit, onder meer omwille van
vakantie of ziekte verhinderd kan zijn haar taken als gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar uit
te oefenen, waardoor de continuïteit van de gemeentelijke diensten en het halen van de termijnen in
het kader van de stedenbouwkundige vergunningverlening in het gevaar kunnen komen.
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De heer Daan Vanheel, administratief medewerker van de dienst Ruimtelijke Ordening, aan
te wijzen als waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar.
Art. 2 – Bij voorziene afwezigheid geeft de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar schriftelijk
aan dat zij verhinderd is en de tijdsduur van de machtiging. Deze machtiging wordt kenbaar gemaakt
aan het college en de gemeentesecretaris.
Art. 3 – Bij onvoorziene afwezigheid geeft de gemeentesecretaris aan dat de gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaar verhinderd is en de tijdsduur van verhindering. Deze verhindering
wordt kenbaar gemaakt aan het college.
Art. 4 – Dit besluit blijft van toepassing totdat het wordt vervangen of uiterlijk tot 26 december 2015.
De zitting wordt gesloten te 21.00 uur.

Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

De voorzitter,

Frans Coppens

Luc Galle

