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Zitting van woensdag 27 mei 2015
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Kenneth Taylor: burgemeester;
Luc Galle: voorzitter;
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Christoph Van de Wiele: schepenen;
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael,
Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele,
Els Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom,
Sara Hiltrop, Wouter Van Hauwermeiren, Veerle Bauters: raadsleden;
Frans Coppens: secretaris
Christoph Van de Wiele: schepen afwezig voor 1. en 2.
Anneleen Rimbaut : schepen

De zitting wordt geopend om 20:02 uur.
OPENBARE ZITTING

1.

Ontslag als OCMW-raadslid

De raad,
Gelet op het schrijven ingekomen op 6 mei 2015 van Veerle Bauters, Billegem 15 9260 Wichelen,
Serskamp waarbij zij haar ontslag aanbiedt als lid van het OCMW;
Gelet op de brief d.d. 16 april 2015 van Joke Maes, Bruinbekestraat 78 9260 Wichelen (Schellebelle)
waarin zij aangeeft te verzaken aan het mandaat van OCMW-raadslid;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn;
Neemt akte van dit ontslag.
2.

Afname van diesel voor de gemeentelijke voertuigen via tankbeurtregistratie – Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Alle tankstations in onze gemeente zouden
worden aangeschreven.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt zich af waarom in de gunningscriteria voor de helft de prijs
speelt en voor de andere helft de locatie aangezien er al op het grondgebied van onze gemeente
moet worden getankt. De schepen antwoordt dat normaal gezien de prijs de doorslag geeft, vroeger
werden ook tankstations buiten de gemeente aangeschreven.
Raadslid Herman Van Renterghem wil weten of de eigenaar van het tankstation in onze gemeente
moet wonen, waarop schepen Daniël Praet reageert dat het leveringsadres in Wichelen gelegen
moet zijn.
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De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 3;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Afname van diesel voor de gemeentelijke
voertuigen via tankbeurtregistratie” een bestek met nr. 2015/02 werd opgesteld door de Technische
Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 21.000,00 excl. btw of
€ 25.410,00 incl. 21% btw per jaar en het contract zal worden afgesloten voor een periode van vier jaar;
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 het bestek met nr. 2015/02 en de raming voor de opdracht
“Afname van diesel voor de gemeentelijke voertuigen via tankbeurtregistratie”, opgesteld door de
Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 21.000,00 excl. btw of € 25.410,00 incl. 21% btw per jaar en het contract zal worden afgesloten
voor een periode van vier jaar.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2015.
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3.

Aankoop van twee duurzame voertuigen(CNG) via Eandis

Schepen Albert Van Malderen licht toe dat er bij Eandis een gratis vulstation kan worden verkregen,
waardoor ’s nachts drie voertuigen gelijktijdig kunnen worden gevuld. Er zijn wel degelijk nog twee
bijkomende wagens nodig.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat het bestuur verder wenst te investeren in een duurzaam wagenpark;
Overwegende dat net zoals in 2014 de mogelijkheid bestaat om voertuigen op aardgas aan te kopen
via Eandis waardoor Eandis belast wordt met het uitschrijven van de opdracht in overeenstemming
met de wet op de overheidsopdrachten;
Overwegende dat er twee voertuigen van de uitvoerende technische dienst toe zijn aan vervanging
waaronder een voertuig lichte vracht(type bakkerswagen) en een bestelwagen met open laadbak
met dubbele cabine;
Overwegende dat Eandis bij aankoop van twee voertuigen op aardgas de levering en plaatsing van
een vulstation voor aardgas aanbiedt;
Overwegende dat het opportuun is om gebruik te maken van deze promotiecampagne om een
gunstige prijs te bekomen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 51.246,16 incl. 21% btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2015 aan te passen bij
budgetwijziging;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:

360
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend om voor het aankopen van 2 duurzame voertuigen op aardgas
een beroep te doen op Eandis en gebruik te maken van de tijdelijk promotiecampagne om een
vulstation voor aardgas te laten leveren en plaatsen op kosten van Eandis.
Art. 2 – Eandis wordt belast om in naam van het bestuur bovengenoemde opdracht te organiseren
volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten en toe te zien op de uitvoering, de uitgave voor
deze opdracht wordt geraamd op € 51.246,16 incl. 21% btw.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2015 aan te passen bij
budgetwijziging.
4.

Statutenwijziging TMVW - Goedkeuring

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
Raadslid Luc Van Leuven vindt het niet kunnen dat de dividenden halfweg de legislatuur op nul euro
terugvallen, bij de twee maatschappijen die zullen worden afgesplitst blijft het recht op dividend wel
gehandhaafd. Schepen Kristof De Smet stelt dat TMVW wil proberen om de vennootschapsbelasting
te ontwijken via de rechtspersonenbelasting. Een prijsstijging van het drinkwater is niet mogelijk als
het dividend blijft bestaan. De leidend ambtenaar van TMVW noemt het standpunt dat de
dividenden zouden moeten blijven bestaan, hypocriet. Genoemd raadslid herinnert eraan dat de
gemeenteraad vorige maand nog een verhoging van 20 % van de saneringsbijdrage en –vergoeding
heeft goedgekeurd. Water is bij TMVW bijkomstig aan het worden. De grote spelers gaan daarbij niet
in hun voet schieten door de afsplitsing van TMVR en TMVS. De burgemeester wijst erop dat zowel
CD&V, N-VA als Open VLD deze regeling op Vlaams niveau hebben goedgekeurd. De gemeenten
mogen niet uitgespeeld worden tegen de intercommunales. Schepen De Smet noemt het
voorbehoud van de goedkeuring van de dividenden in het ontwerpbesluit een signaal.
Raadslid Kurt Rasschaert stelt dat alles hier op een hoopje wordt gegooid. Farys is een heel gezond
bedrijf. Ook onze gemeente heeft met Farys al gepraat over sporthallen. Hij is verwonderd over het
voorstel met het voorbehoud omdat we anders vennootschapsbelasting zouden moeten betalen. De
burgemeester stelt de vraag of het wel correct is dat TMVW geen vennootschapsbelasting zou
moeten betalen, is dat geen oneerlijke concurrentie tegenover privémaatschappijen ? Raadslid
Rasschaert antwoordt dat er in het segment water geen concurrentie is. De burgemeester ziet een
parallel met de bad bank van Dexia : water is hier de bad bank en de grote spelers krijgen via TMVR
en TMVS wél een dividend. Schepen Daniël Praet voelt zich voor een voldongen feit geplaatst : onze
gemeente moet die dividendderving in zijn meerjarenplanning aanpassen. Raadslid Gert Van
Tittelboom vraagt zich af waar de winst dan naartoe gaat. De burgemeester beaamt dat Farys goed
gerund wordt en er wordt geld gehaald bij de intercommunales die het goed doen. Hij is wel gekant
tegen gigantische spaarpotten bij intercommunales. Het is waarschijnlijk niet de bedoeling van de
wetgever om de gemeenten te helpen. Raadslid Van Tittelboom noemt water een basisvoorziening
voor iedereen.
De raad,
Gelet op de bepalingen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001;
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Overwegende dat onze gemeente als vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort als TMVW;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de gemeente werd doorgestuurd bij
brief van 31 maart 2015;
Gelet op de toelichting door de Raad van Bestuur van TMVW met betrekking tot deze
statutenwijziging die als bijlage bij de brief is gevoegd;
Overwegende dat TMVW tegen uiterlijk 30 juni 2015 uitvoering dient te geven aan het
samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met
betrekking tot de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, de zgn. transitie;
Overwegende dat het maatschappelijk doel van een Vlaams intergemeentelijk
samenwerkingsverband enger gedefinieerd wordt en dat daarom de activiteiten Aanvullende
Diensten en Secundaire diensten afgesplitst worden en ondergebracht zullen worden in een
afzonderlijk intergemeentelijk samenwerkingsverband;
Overwegende dat ook vanuit fiscaal oogpunt enkele optimalisaties aan de organisatiestructuur
worden aangebracht; dat daarbij onder andere voorzien wordt dat de uitkering van een dividend en
een periodieke vergoeding worden afgebouwd voor de drinkwatervoorziening;
Overwegende dat in voor de gemeenten budgettair moeilijke tijden de afbouw van de uitkering van
een dividend en een periodieke vergoeding niet aanvaardbaar is binnen het keurslijf van de bestuursen beheerscyclus;
Overwegende dat na de afsplitsing en de hergroepering (van aanvullende diensten en wegbeheer) de
activiteit van TMVW opnieuw uitsluitend op water zal focussen : drinkwatervoorziening en zuivering
van afvalwater;
Overwegende dat aan de Waalse (toevoer)vennoten verplicht aangeboden dient te worden om uit te
treden, maar dat alles in het werk wordt gesteld om in de toekomst verder samen te werken;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
14 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Marc Vereecken,
Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Wouter Van Hauwermeiren);
6 onthoudingen (Luc Galle, Herman Van Renterghem, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom,
Sara Hiltrop, Veerle Bauters)
Besluit
Art. 1 – De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen
voor Watervoorziening, afgekort als TMVW, zoals opgenomen in het betrokken ontwerp, goed te
keuren, behalve wat de afbouw van de uitkering van een dividend en een periodieke vergoeding
betreft.
Art. 2 – Opdracht te geven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene
Vergadering die daarover zal beslissen, deze wijzigingen goed te keuren, met uitzondering van de
afbouw van de uitkering van een dividend en een periodieke vergoeding.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing op te sturen aan TMVW, Stropstraat 1 9000 Gent.
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5.

Interlokale Vereniging Sociale Economie Scheldeland - Goedkeuring jaarverslag en
jaarrekening 2014

Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. Eind 2013 is deze ILV in navolging van één
van de Vlaamse beleidsprioriteiten opgericht. Het verlies van € 4 000 is te wijten aan het feit dat nog
20 % van de beloofde subsidies moet worden gestort. Raadslid Herman Van Renterghem vraagt of er
intussen nog niets gebeurd is, raadslid Gert Van Tittelboom vraagt concrete acties in plaats van
infosessies. De schepen vreest nu een praatbarak voor het verdelen van subsidies.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het decreet van 17 december 2012 betreffende de ondersteuning van het
ondernemerschap op het vlak van de lokale sociale economie en de stimulering van het
maatschappelijk verantwoord ondernemen, inzonderheid artikel 15;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van
gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 augustus 2014 inzake de goedkeuring van de oprichting
van de interlokale vereniging sociale economie Scheldeland;
Gelet op de artikelen 8 en 13 van de statuten van de ILV sociale economie Scheldeland;
Gelet op de beslissing d.d. 12 maart 2015 van het beheerscomité van de interlokale vereniging;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014 van de interlokale vereniging sociale economie
Scheldeland goed te keuren.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan het secretariaat van de interlokale vereniging,
p.a. Marktplein 1 9220 Hamme.
6.

Finiwo - Kapitaalverhoging Publi-T d.m.v. aanwending beschikbare middelen rekening-courant
- Goedkeuring

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet en meer in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat onze gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finiwo:
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Overwegende dat Finiwo op verzoek en voor rekening van de gemeenten aandeelhouder is van
Publi-T, op zijn beurt referentieaandeelhouder bij de transportnetbeheerder voor elektriciteit Elia;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 31 maart 2015 van de intercommunale Finiwo;
Gelet op de motiveringsnota van Finiwo met daarin vervat een positief advies om de
kapitaalverhoging van Publi-T proportioneel te onderschrijven, rekening houdend met zowel het
voorgestelde rendement als het strategisch belang van de investering voor de
bevoorradingszekerheid van ons land op het vlak van elektriciteit;
Overwegende anderzijds dat het aangewezen is enkel de op de rekening-courant bij Finiwo
beschikbare financiële middelen daarvoor in te zetten;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
19 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Luc Galle, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers,
Albert Van Malderen, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Luc Van Leuven,
Ann Van Wesemael, Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, 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 – Finiwo te verzoeken voor rekening van onze gemeente de kapitaalverhoging van Publi-T te
onderschrijven voor een bedrag van € 33 924,24, zijnde de beschikbare middelen op de rekeningcourant namens onze gemeente bij Finiwo.
Art. 2 – Finiwo opdracht te geven dat bedrag van € 33 924,24 te financieren door de aanwending van
beschikbare middelen op de rekening-courant ter financiering van een kapitaalverhoging Finiwo ‘F8’.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit op te sturen naar Finiwo, c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2
1000 Brussel.
7.

Algemene Vergadering d.d. 9 juni 2015 van de intercommunale 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. 27 april 2015 van DDS waarbij de gemeente wordt uitgenodigd
tot de Algemene Vergadering op dinsdag 9 juni 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 Buitengewone Algemene Vergadering van 26 maart 2015
Verslag over het boekjaar 2014
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5.
6.
7.
8.

4.1 Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2014
4.2 Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2014
4.3 Verslag van de revisor
4.4 Vaststellen van de jaarrekening 2014
4.5 Bestemming van het resultaat
Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2014
Benoemingen
Vragen en voorstellen uitgaande van de vergadering
Diversen

Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de voorstellen op de agenda van de Algemene Vergadering
van 9 juni 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 9 juni 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.

8.

Algemene Vergadering d.d. 16 juni 2015 van de intercommunale 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. 27 april 2015 in verband met de Algemene Vergadering van
Verko op dinsdag 16 juni 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. 18 der statuten)
Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 maart 2015
Verslag over het boekjaar 2014
4.1 Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2014
4.2 Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2014
4.3 Verslag van de revisor
4.4 Vaststellen van de jaarrekening 2014
4.5 Bestemming van het resultaat

365
5.
6.
7.
8.

Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2014
Benoemingen
Vragen en voorstellen vanuit de vergadering
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 Algemene Vergadering van 16 juni 2015
van de Intercommunale Verko.
Art. 2 - De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Algemene Vergadering van de
Intercommunale Verko van 16 juni 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 Verko en de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

9.

Algemene Vergadering Imewo d.d. 22 juni 2015 - Goedkeuring agenda en mandatering
vertegenwoordiger

De raad,
Overwegende dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in
West- en Oost-Vlaanderen;
Overwegende dat de gemeente, per aangetekend schrijven van 9 april 2014, wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de algemene vergadering in gewone zitting van Imewo op 22 juni 2015 die plaats
heeft in het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76 8450 Bredene, met volgende
agenda :
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2014
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014
4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente doorgestuurd werd;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen;
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Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in gewone zitting
van de opdrachthoudende vereniging Imewo, te houden op 22 juni 2015
Art. 2 – De vertegenwoordiger van de Gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering,
tevens jaarvergadering, van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 22 juni 2015, op te dragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde agendapunten.
Art. 3 – Het college van Burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Imewo, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 9090 Melle.
10. Algemene Vergadering d.d. 16 juni 2015 - Intercommunale Blijdorp III - Goedkeuring
agendapunten en mandatering gemeentelijk vertegenwoordiger
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale Blijdorp III,
dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap;
Gelet op de brief d.d. 17 april 2015 van de Intercommunale Blijdorp III met de agenda van de
algemene vergadering van 16 juni 2015 die er als volgt uitziet :
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring verslag vorige vergadering (09.12.2014)
Rekeningen 2014 – kwijting bestuurders en commissaris – revisor
Benoeming commissaris-revisor
Activiteitenverslag Blijdorp III 2014
Varia

Gelet op de voorgelegde stukken aangaande bovengenoemde agendapunten;
Gelet op art. 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op de brief d.d. 8 maart 2002 van de Afdeling Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare
Bedrijven van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een
debat te voeren, op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop zijn vertegenwoordiger
dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
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Besluit
Art. 1 - De gemeenteraad betuigt zijn akkoord met alle voorstellen en punten die door de raad van
bestuur op de agenda werden geplaatst van de algemene vergadering van de Intercommunale
Blijdorp III d.d. 16 juni 2015.
Art. 2 - De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemachtigd om alle voorstellen met betrekking
tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en
om in het algemeen het nodige te doen.
Art. 3 - Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan de Intercommunale Blijdorp III,
Blijdorpstraat 3 9255 Buggenhout en aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.
De burgemeester herinnert eraan dat tijdens de vorige bijeenkomst van de gemeenteraad een
proefopstelling van verkeersremmende maatregelen in de Wetterensteenweg is goedgekeurd. In de
dubbele versmalling deden zich enkele praktische problemen voor, onder andere voor een
vrachtwagen die op straat moest leveren. Tijdens een vergadering met de buurtbewoners waren er
verschillende opmerkingen op de opstelling en de buurt vond ook dat er te weinig obstakels stonden,
maar ze waren wel tevreden dat ze geplaatst waren. Wie nu Serskamp vanuit Wetteren binnenrijdt,
mag over 100 meter 90 km per uur rijden tot aan de bebouwde kom. Bedoeling is die
maximumsnelheid terug te brengen naar 50 km per uur. Voor de bebouwde kom zou al een hindernis
worden geplaatst. Het is best zo snel mogelijk de opstelling aan de opmerkingen aan te passen. Er
kan dan gewacht worden op nieuwe opmerkingen. Er worden op het nieuwe plan nu 7 versmallingen
voorgesteld. Ook dat is een proefopstelling, die opnieuw kan worden geëvalueerd.
Raadslid Gert Van Tittelboom wil weten of er vooraf ook al overleg met de buurtbewoners is
geweest. De burgemeester ontkent dat, maar wijst erop dat de lokale politie en de MORA het
voorstel hebben geadviseerd. Het probleem met de dubbele wegversmalling op die plaats was niet te
voorzien. Schepen Daniël Praet beklemtoont dat het ging om een vrachtwagen met scheikundige
producten die op de rijweg moest laden en lossen. Genoemd raadslid stelt voor de mensen meer op
voorhand bij dergelijke ingrepen te betrekken. De burgemeester is het daar niet mee eens : je weet
niet wat een voorstel op papier in de praktijk geeft. Mensen veranderen door de praktijk ook van
gedacht. Schepen Praet wijst erop dat niemand graag belemmeringen voor zijn eigen deur heeft. De
burgemeester vult aan dat bij wegenwerken altijd een volksvergadering wordt georganiseerd, hier
gaat het over een proefopstelling. Er zijn opritten, bochten, verkeersregels, allemaal factoren die in
acht moeten worden genomen.
De burgemeester wil daarover een nieuw agendapunt bij hoogdringendheid op de raad brengen.
Daarnaast wenst hij ook de statutenwijzigingen van de sociale-huisvestingsmaatschappijen ‘Eigen
Dak’ en ‘SBK Arro Dendermonde’ bij hoogdringendheid behandelen, omdat hun buitengewone
algemene vergaderingen respectievelijk op vrijdag 29 mei en woensdag 10 juni 2015 plaatshebben.
Om de raadsleden de plans en dossiers te laten inkijken, wordt de zitting geschorst om 20.36 uur en
voortgezet om 20.40 uur.
Aansluitend gaan volgende raadsleden akkoord met de spoedeisendheid van de volgende drie
agendapunten overeenkomstig art. 29 van het gemeentedecreet :
Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Christoph Van de
Wiele, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Herman Van Renterghem, Marc
Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van
Tittelboom, Sara Hiltrop, Wouter Van Hauwermeiren, Veerle Bauters en Luc Galle.
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11. Tijdelijke verkeersremmende maatregelen Wetterensteenweg : proefopstelling Aanpassingen
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet
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 het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 april 2015 waarbij werd beslist om op de
Wetterensteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Kruisbocht en de verbinding naar de
Nieuwstraat een proefopstelling te plaatsen met vier wegversmallingen;
Overwegende dat plaatsing na een week op een vergadering d.d. 20 mei 2015 met buurtbewoners is
geëvalueerd;
Overwegende dat er wegens filevorming problemen waren bij het op en af rijden van opritten, dat de
vraag werd gesteld de verkeersremmende maatregelen meer te spreiden over de weg, maar dat de
algemene teneur positief was ten opzichte van het initiatief;
Overwegende dat daarbij ook werd gevraagd om het snelheidsregime vanaf de grens met Wetteren
aan te passen tot aan het begin van de bebouwde kom van Serskamp;
Gelet op het aangepaste ontwerpplan, opgemaakt door de intercommunale DDS na de genoemde
overlegvergadering en de bespreking door het schepencollege in zitting van 22 mei 2015;
Overwegende dat zeven verkeersremmende maatregelen nu alternerend op de weg zijn uitgetekend,
vanaf het kruispunt met de Boskantstraat tot aan de Anker;
Gelet op het mailbericht d.d. 27 mei 2015 van de lokale politie met richtlijnen inzake de signalisatie
voor de nieuwe proefopstelling;
Overwegende dat het aangepaste plan ter kennisgeving zal worden voorgelegd aan de
Mobiliteitsraad;
Overwegende dat de te reglementeren openbare weg behoort tot de gemeentewegen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
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Besluit
Art. 1 – Het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 april 2015 inzake de tijdelijke verkeersremmende
maatregelen Wetterensteenweg : proefopstelling, op te heffen.
Art. 2 – Op de Wetterensteenweg tussen de grens met de gemeente Wetteren en het begin van de
bebouwde kom het snelheidsregime aan te passen tot maximaal 50 km per uur en verder
alternerend zeven wegversmallingen aan te brengen volgens het plan als bijlage aan dit besluit.
Art. 3 – De proefopstelling na een periode van één jaar te evalueren.
Art. 4 – De nodige signalisatie te voorzien om de gewijzigde verkeerssituatie aan te duiden.
Art. 5 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de lokale politie, Zuiderdijk 2 9230 Wetteren, de
Politierechtbank en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.
12. Statutenwijziging Eigen Dak - Goedkeuring
De raad,
Overwegende dat onze gemeente participeert in de sociale-huisvestingsmaatschappij Eigen Dak;
Gelet op de brief d.d. 12 mei 2015 van Eigen Dak met als onderwerp de uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2015 – statutenwijziging;
Gelet op de toelichting bij de statutenwijziging die in die brief wordt gegeven ter uitvoering van het
besluit beheersaspecten van de Vlaamse regering d.d. 16 mei 2014;
Overwegende dat enerzijds een aantal bepalingen inzake zitpenningen en de aanwerving en
verloning van de directeur worden aangepast en anderzijds de samenstelling (grootte en
genderdiversiteit) van de raad van bestuur dient te worden gewijzigd in verhouding tot het aantal
sociale huur- en/of koopwoningen, wat voor Eigen Dak een beperking van 15 tot 9 leden zou
betekenen;
Overwegende dat de algemene vergadering volgens genoemd besluit kan beslissen dat in afwijking
daarvan de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur kan worden uitgesteld tot de algemene
vergadering waarop de jaarrekening van 2018 wordt neergelegd;
Overwegende dat daarom overeenkomstig de vennootschapswetgeving wordt voorgesteld om het
minimumaantal bestuursleden in de statuten vast te leggen en de algemene vergadering naderhand
het precieze aantal te laten bepalen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De voorgestelde statutenwijziging van de sociale-huisvestingsmaatschappij Eigen Dak, zoals
voorgesteld in de brief d.d. 12 mei 2015, goed te keuren.
Art. 2 – Opdracht te geven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene
Vergadering die daarover zal beslissen op 29 mei 2015, de wijzigingen goed te keuren.
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Art. 3 – Afschrift van deze beslissing op te sturen aan Eigen Dak, F. Beernaertsplein 55/01 9230 Wetteren.
13. Statutenwijziging SBK Arro Dendermonde - Goedkeuring
De raad,
Overwegende dat onze gemeente participeert in de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij
Arrondissement Dendermonde;
Gelet op de brief d.d. 20 mei 2015 van SBK Arro Dendermonde met als onderwerp de uitnodiging tot
de buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2015 – statutenwijziging;
Gelet op de summiere toelichting bij de statutenwijziging, met name dat de eerste zin van het eerste
lid van artikel 6 van de statuten als volgt zal worden vervangen : ‘De vennootschap wordt bestuurd
door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum drie leden. De algemene vergadering waakt
erover dat de samenstelling van de raad van bestuur in overeenstemming is met de wettelijke
bepalingen.’
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De voorgestelde statutenwijziging van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij
Arrondissement Dendermonde, zoals voorgesteld in de brief d.d. 20 mei 2015, goed te keuren
Art. 2 – Opdracht te geven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene
Vergadering die daarover zal beslissen op 10 juni 2015, de wijziging goed te keuren.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing op te sturen aan de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij
Arrondissement Dendermonde, Begijnhoflaan 24 9200 Dendermonde.
Raadslid Els Stichelmans vraagt wanneer de opleiding voor de raadsleden wordt georganiseerd voor
het gebruik van de iPad en email. De gemeenteraadsagenda wordt nog steeds op papier aan huis
gebracht, ze krijgt info op haar eigen mailadres en niet op dat van de gemeente. Wanneer zal dat
veranderen ? Schepen Christoph Van de Wiele belooft in juni en in september telkens een infosessie
te organiseren.
Raadslid Veerle Bauters vraagt of er al iets is ondernomen voor de verkeersveiligheid op Billegem.
Iemand uit de Bergstraat wil een stuk grond aan de ‘halt’ ter beschikking stellen om op te parkeren.
Schepen Daniël Praet stelt dat het parkeervoorstel van de lokale politie is goedgekeurd op de MORA.
De burgemeester wil eerst nog eens met de buurt samenzitten. De mensen willen dat de
parkeerstroken afgebakend worden, zo kunnen de snelheidsproblemen en de problemen met de
opritten het best worden opgelost. Er kan ook een inspanning van de NMBS zelf komen. In het
bosgebied in Onnebossen kan alleszins geen parkeerterrein worden aangelegd en schepen Van
Malderen weet dat op het terrein van de inwoner van de Bergstraat bomen staan. Voor schepen
Kristof De Smet kan er ook in de Bergstraat worden geparkeerd.
Tot slot dankt raadslid Gert Van Tittelboom het bestuur voor het ophangen van de regenboogvlag op
17 mei 2015.
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De voorzitter kondigt aan dat de volgende zitting plaats heeft op woensdag 24 juni 2015.
De zitting wordt gesloten te 20:52 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

De voorzitter,

Frans Coppens

Luc Galle

