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Zitting van woensdag 27 augustus 2014
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, 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
Anneleen Rimbaut: schepen

De zitting wordt geopend om 20:03 uur.
De voorzitter stelt voor om agendapunt 9 als eerste punt te behandelen, omdat een
vertegenwoordiger van het ontwerpbureau een toelichting zal geven over de herinrichting van het
gemeentedomein. Alle gemeenteraadsleden gaan daarmee akkoord. Aansluitend wordt de zitting
geschorst om 20.04 uur en voortgezet om 20.31 uur.
OPENBARE ZITTING

1. Herinrichting gemeentedomein - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
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) en artikel 26, §1, 2°, a;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 augustus 2013
betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Herinrichting gemeentedomein”
aan OMGEVING cvba, Uitbreidingstraat 390 te 2600 Berchem (Antwerpen);
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2014/09 werd opgesteld door
de ontwerper, OMGEVING cvba, Uitbreidingstraat 390 te 2600 Berchem (Antwerpen);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 70.235,24 excl. btw of
€ 84.984,64 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 bestek met nr. 2014/09 en de raming voor de opdracht
“Herinrichting gemeentedomein”, opgesteld door de ontwerper, OMGEVING cvba, Uitbreidingstraat
390 te 2600 Berchem (Antwerpen). De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 70.235,24 excl. btw of € 84.984,64 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.
2.

Oprichting van een interlokale vereniging sociale economie Scheldeland

Schepen-OCMW-voorzitter Christoph Van de Wiele leidt dit agendapunt in. Er is een subsidie van €
50 000 toegekend, met verdeling over verschillende deelgebieden.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt wat het gewenste budget is, omdat de vereniging volgens de
statuten anders zal worden ontbonden. De schepen antwoordt dat dit een principieel standpunt was
dat dateert uit de periode dat het BBC-verhaal werd geschreven, toen het bestuur nog niet zeker was
van subsidies. In totaal wordt er 0,6 VTE personeel vrijgemaakt. Het wordt nog wat zoeken hoe de
werking concreet zal worden ingevuld. Genoemd raadslid is van oordeel dat 0,6 VTE niet zoveel is, als
je er echt iets goeds van wil maken.
Raadslid Luc Van Leuven stelt vast dat de eerste drie jaar € 50 000 subsidies worden verleend, maar
wat gebeurt daarna ? De burgemeester is van oordeel dat je als bestuur niet altijd in de val kunt
trappen (eerst subsidiëring van hogere overheid, daarna voortzetting op eigen kracht), een evaluatie
van de werking is dan nodig.
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De raad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikel 6;
Gelet op het decreet van 17 december 2012 betreffende de ondersteuning van het
ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk
verantwoord ondernemen, inzonderheid artikel 15;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van
gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van voormeld decreet;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 januari 2014
houdende het principieel akkoord om een interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid op te
richten voor de uitvoering van de regierol sociale economie;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 juni 2014 houdende de toekenning van een subsidie van
€ 50.000 aan de intergemeentelijke samenwerking onder leiding van de gemeente Hamme in
samenwerking met Laarne, Wetteren, Wichelen en Zele;
Gelet op de brief d.d. 3 juli 2014 van het Departement Werk & Sociale Economie, Sociale Economie &
Duurzaam ondernemen, Koning Albert II-laan 35 bus 20 1030 Brussel inzake de subsidietoekenning
2014-2019 voor de regierol ter stimulering van de lokale sociale economie waaruit blijkt dat de
werkloosheidsgraad in de vermelde gemeente de doorslag heeft gegeven voor het toekennen van de
subsidie;
Overwegende dat de vereniging tot doel heeft de regionale samenwerking inzake sociale economie
van de deelnemende gemeenten te stimuleren en te organiseren;
Overwegende dat artikel 5 van de voorgelegde overeenkomst in het tweede lid bepaalt dat als geen
federale, Vlaamse of provinciale subsidie verkregen zou kunnen worden rond het doel van de
interlokale vereniging, de vereniging voortijdig ontbonden zal worden;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Een interlokale vereniging sociale economie Scheldeland op te richten samen met de
gemeenten Hamme, Laarne, Wetteren en Zele en de OCMW’s van Hamme, Laarne, Wetteren,
Wichelen en Zele zoals beschreven in de overeenkomst met statutaire draagkracht en het
huishoudelijk reglement.
Art. 2 – De aan huidige beslissing gehechte overeenkomst met statutaire draagkracht tot oprichting
van de interlokale vereniging sociale economie Scheldeland tussen de gemeenten en OCMW’s van
Hamme, Laarne, Wichelen, Wetteren en Zele goed te keuren en de burgemeester en secretaris te
machtigen om die overeenkomst namens de gemeente Wichelen te ondertekenen.
Art. 3 – Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan het secretariaat van de interlokale vereniging,
Marktplein 1 9220 Hamme.
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3.

Interlokale vereniging sociale economie Scheldeland - Aanduiding effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger beheerscomité

De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden inzake de oprichting van een interlokale vereniging
sociale economie Scheldeland;
Gelet op artikel 7 van de goedgekeurde statuten dat bepaalt dat elke gemeente een effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aan te wijzen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Voor de effectieve vertegenwoordiger : Anneleen Rimbaut : ja : 20 stemmen
Voor de plaatsvervangende vertegenwoordiger: Ann Van Wesemael : ja : 20 stemmen
Besluit
Art. 1 – Anneleen Rimbaut, schepen, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp), wordt aangeduid als
effectief vertegenwoordiger in het beheerscomité van de interlokale vereniging sociale economie
Scheldeland en Ann Van Wesemael, gemeenteraadslid, Brugstraat 31 9260 Wichelen, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van genoemde vereniging.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de interlokale vereniging,
Marktplein 1 9220 Hamme.
4.

Vaststelling vergoedingsreglement examencommissies

De burgemeester licht toe dat de OCMW’s van het arrondissement daarover een consensus hebben
gevormd, bij uitbreiding wordt dit nu ook voorgesteld aan de gemeenten van het arrondissement.
Het voorstel is ook ter sprake gekomen op het burgemeestersoverleg.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, waarbij voor de selecties van het
personeel een beroep dient te worden gedaan op een externe examencommissie;
Overwegende dat binnen het arrondissement Dendermonde zowel bij de gemeentebesturen als bij
de OCMW’s sterk uiteenlopende en niet-actuele reglementen van toepassing zijn en dat in overleg
met de betrokken besturen een nieuw en sterk vereenvoudigd voorstel is uitgewerkt;
Gelet op de autonomie van de lokale besturen om de vergoedingen voor de leden van de
examencommissies vast te stellen;
Overwegende dat het billijk is de diverse leden van de examencommissies op een redelijke wijze te
vergoeden voor hun inspanningen;

217
Overwegende dat het op die manier ook mogelijk wordt om kwalitatief sterke leden voor de
examencommissies aan te trekken;
Overwegende dat er soms voor dergelijke examencommissies een beroep wordt gedaan op
selectiebureaus en dat die niet onder de toepassing van dit reglement vallen, aangezien zij een
offerte aanbieden voor hun te leveren prestaties;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 juni 1986 houdende de vaststelling van de vergoeding van
de leden van examencommissies op te heffen met uitwerking op 1 september 2014.
Art. 2 – Met ingang van 1 september 2014 worden de modaliteiten tot toekenning van een
vergoeding aan de leden van examencommissies als volgt vastgesteld :
Ongeacht het niveau van de functie waarvoor de selectie wordt georganiseerd en ongeacht of de
selecties plaatsvinden in de week of in het weekend, worden de vergoedingen voor voorzitters en
bijzitters vastgesteld op 25 euro per uur. Dat bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex van de lonen
van het personeel (basis : 138,01).
De leden van de examencommissies hebben daarnaast recht op een verplaatsingsvergoeding,
overeenkomstig de bedragen die in de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel zijn
vastgesteld.
De leden van de examencommissies maken een overzicht op van de geleverde prestaties, die
uitgedrukt worden per uur. Onder geleverde prestaties worden verstaan : de aanwezigheid op de
voorbereidende vergadering en op de selectieproeven, het opstellen van de proeven en het
verbeteren van de selectieproeven.
Art. 3 – Secretarissen en helpers zijn eigen gemeentepersoneel en leveren die prestaties binnen de
diensturen of genieten de overurenregeling die vastgesteld is in de rechtspositieregeling.
5.

Verdeling subsidies 2013 - Culturele verenigingen

Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. Bedoeling is in de toekomst te bekijken of de
basissubsidie wel zin heeft. Hij vraagt nu het huidige voorstel goed te keuren.
Raadslid Els Stichelmans vraagt of dergelijke verenigingen geen aanvraag indienen of dat laattijdig
doen. De burgemeester is van mening dat een basissubsidie wel moet kunnen voor een vereniging is
pas is opgestart : dat moet in de cultuurraad worden besproken. Raadslid Gert Van Tittelboom weet
dat in het subsidiereglement is opgenomen dat, als een vereniging na twee of drie jaar geen dossier
meer indient, de subsidie automatisch wordt afgeschaft. De schepen wil zo meer budget vrijmaken
voor andere verenigingen. Raadslid Van Tittelboom merkt op dat voor welzijnsverenigingen nog altijd
hetzelfde bedrag wordt uitbetaald als enkele jaren geleden, hoewel bvb. Welzijnsschakels nu al meer
activiteiten organiseert. De burgemeester repliceert dat schepen Rimbaut die vraag onderzoekt.
Raadslid Herman Van Renterghem verklaart dat er nog veel verbeterd kan worden aan het systeem
en dat zijn fractie zich daarom bij de stemming zal onthouden.
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De raad,
Gelet op het advies d.d. 6 augustus 2014 van de Gemeentelijke Culturele Raad;
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat de toelagen voor het dienstjaar 2013 dienen verdeeld te worden;
Overwegende dat in het budget 2014 €16 184 is voorzien om te verdelen tussen de gemeentelijk
erkende culturele verenigingen voor hun werking in 2013;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
15 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, Inge Van Steendam,
Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom);
5 onthoudingen (Luc Galle, Herman Van Renterghem, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop,
Frederick Venneman)
Besluit
Enig artikel – De toelagen voor het dienstjaar 2013 worden als volgt verdeeld:
EURO
Concertband Da Capo Wichelen
De Constleerende Schellebelle
Ministars
Dederdeoever
d'Eglantier Serskamp
Jeugdtrommelkorps Brandweer
Katrien De Bruyckerfonds
KMMEendracht Maakt Macht
OKA
Pepp’Art
Scaldis Bellum
St. Gregoriuskoor Wichelen
St. Janskoor Schellebelle
Toneel 't is iever die ons leydt
WAT? Wichelen

382,21
560,25
132,57
268,03
322,22
211,91
242,87
372,53
246,74
62,90
209,97
374,47
184,82
573,79
486,71

De Moriaanvrienden
Heemkring Schellebelle
Heem- en Oudheidk. Kring Wichelen

37,74
403,49
358,98

A.V.S. Schellebelle
Buurtwerking Doornweg
Curieus
Davidsfonds Schellebelle
Femma Schellebelle
Femma Wichelen
Gezinsbond Serskamp
Gezinsbond Wichelen
KVLV Schellebelle
KVLV Serskamp

300,93
103,54
198,36
310,60
374,47
461,55
355,11
451,87
136,44
418,98
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KVLV Wichelen
KWB Bruinbeke
KWB Serskamp
KWB Wichelen
Landelijke gilde Serskamp
Landelijke gilde Wichelen
Oudervereniging De Belhamel
Ouderraad De Kleurenboog
Ouderraad Het Belleveer
Oudervereniging Schakel Wichelen
Pasar Serskamp
Pasar Wichelen
Postzegelclub ’t Rozenland
VLD Damesbond
De Drevelkontjes
De Hofkaarters - De Nachtuilen
Gebuurtedekenij Hoogstraat Schellebelle
Helis vzw
Oldtimer brommerclub
Velt Wichelen
Werk der Volkstuinen Schellebelle
Werk der Volkstuinen Wichelen
Bruinbeke leeft!
De Staafkes
Belgische Nationale Exotenclub
Geelgors
De Meerkoet Serskamp
De Witte Mus
N.S.B. Schellebelle
N.S.B. Serskamp
N.S.B. Wichelen

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

6.

372,53
211,91
324,15
331,89
93,86
319,12
351,24
264,16
362,85
415,11
246,74
161,59
30,00
240,94
30,00
101,60
30,00
111,28
173,20
428,65
175,14
149,98
30,00
30,00
190,00
190,00
190,00
30,00
148,00
148,00
148,00
14 574,00
43,00
43,00
221,00
270,00
37,00
332,00
332,00
332,00
1 610,00

Jaarrekening OCMW-boekjaar 2013 - kennisname

De raad,
Gelet op art. 174§2 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
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Overwegende dat het totaal van het actief en het passief op de geconsolideerde balans na
resultaatverwerking (zonder interne rekening-courant) van het OCMW boekjaar 2013 € 6 382 025,25
bedraagt;
Overwegende dat de geconsolideerde resultatenrekening volgende resultaten vertoont :
-

Negatief resultaat van het boekjaar :
Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage :
Over te dragen bonus :

€ 1 876 613,06
€ 1 951 166,52
€ 162 384,14

Besluit
Art. 1 – Neemt kennis van de jaarrekening OCMW boekjaar 2013 en het bijbehorende jaarverslag
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt overgezonden aan de Provinciegouverneur
7.

Studie front- en backoffice gemeentelijke administratie – Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

De burgemeester licht toe dat er een herstructurering binnen de dagelijkse werking nodig is. Nu
wordt er doorverwezen vanaf het onthaal. Voor 85 % van de vragen in een gemeentehuis kan men
snel worden geholpen. Dat wordt de frontoffice. Voor de andere zaken is ofwel een aparte afspraak
ofwel een verwijzing naar de backoffice nodig. Mensen hebben dan niet meer het gevoel van het
kastje naar de muur gestuurd te worden. Omdat dat niet zo’n simpele oefening is, wordt voorgesteld
om een studiebureau aan te stellen dat de operatie begeleidt. Zij moeten ook met de mensen gaan
praten. Het bestuur is al op plaatsbezoek geweest in Aalter : van daaruit kunnen de goede dingen
worden meegenomen en eigen zaken kunnen worden toegevoegd. Nu zijn er bvb. vreemdelingen
aan de dienst bevolking die heel wat tijd nodig hebben om hun zaken af te handelen, terwijl mensen
achter hen lang moeten wachten om een pas af te halen. Dat is lastig voor wie moet wachten én voor
de vreemdelingen. Nu moet blijken welke zaken in back- of frontoffice zullen zitten.
Raadslid Herman Van Renterghem wil weten of het aantal personeelsleden in Aalter gelijk is
gebleven. Daarover heeft de burgemeester niets gehoord, maar er is wel een nieuwe uitdaging in de
werkomgeving mogelijk. Uit de analyse moet blijken welke mensen nodig zijn. Begeleiding is nodig
om de juiste keuzes te maken. Het is ook een besparing om een efficiëntieoefening te doen.
Raadslid Gert Van Tittelboom wil weten of er ook begeleiding voorzien is voor de uitvoering van het
plan. De burgemeester antwoordt dat iemand daarvoor verantwoordelijk zal worden gemaakt.
Genoemd raadslid wijst erop dat verandering op weerstand stuit. De burgemeester meent dat die
verandering gedragen moet worden door de input van het personeel. De administratie werkt niet
slecht, maar er moet een nieuwe cultuur gecreëerd worden. De klant moet zijn weg blijven vinden in
het gemeentehuis. Schepen Christoph Van de Wiele deelt mee dat in het ICT-plan daarvoor al
programma’s voorzien zijn. De burgemeester wil dat de administratie van elke klant ziet welke
procedures hier voor hem tegelijkertijd lopen. Raadslid Van Tittelboom vraagt of er ook een
klantenenquête voorzien is. De burgemeester antwoordt dat uit de BBC-bevraging blijkt dat er nood
is aan een dergelijke verandering. Schepen Van de Wiele vult aan dat de aan te stellen firma een
methodologie moet voorstellen, waaruit de klantenvraag blijkt.
Raadslid Luc Van Leuven wil weten hoe de ervaringen in Aalter waren. De burgemeester antwoordt
dat de mensen van de frontoffice in Aalter positief waren. De expertise zit bij het personeel zelf,
maar de verandering zal er niet op twee maanden zijn. Raadslid Van Tittelboom wil weten of ook het
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OCMW mee betrokken wordt in de oefening. Schepen Van de Wiele herinnert eraan dat er in het
OCMW een stuk organisatiestudie lopende is. De burgemeester ziet heel wat in samenwerking
tussen gemeente en OCMW, zoals bvb. de bevolkingsdienst aan huis.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 juni 2013 waarbij de missie, de visie, de beleidsdomeinen
en de daaraan verbonden strategische doelstellingen van ons bestuur zijn goedgekeurd;
Overwegende dat de missie is geformuleerd als ‘samen meebouwen aan een warm Wichelen waar
elke burger centraal staat’ en dat de interne visie is omschreven als ‘een dynamische, toegankelijke
organisatie die bijdraagt tot de realisatie van kwalitatieve, klantgerichte en professionele
dienstverlening. Samen groeien naar een innoverende organisatie met respect voor iedereen’;
Overwegende dat uit de interne analyse rond werking en organisatie blijkt dat de
dienstverantwoordelijken geresponsabiliseerd dienen te worden met als doel de organisatie meer te
managen en dat de dienstverlening meer geclusterd moet worden;
Overwegende dat voor de klantgerichtheid alle algemene informatie van alle diensten
gecentraliseerd dient te worden met als doelstelling het beantwoorden van alle algemene vragen;
Overwegende dat de gemeentelijke administratie in een veranderende omgeving voortdurend
inspanningen dient te leveren om haar klantvriendelijkheid aan te passen en bij te werken;
Overwegende dat de oprichting van een front- en backoffice een oplossing kan bieden om de
wachtrijen aan de loketten van de verschillende diensten in te korten;
Overwegende dat het aangewezen is dat het veranderingstraject goed voorbereid wordt en begeleid
wordt uitgevoerd;
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 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 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;
Gelet op de voorliggende nota ‘studie front- en backoffice gemeentelijke administratie’ die bij wijze
van bestek de gewenste procedure beschrijft;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15 000 incl. BTW;
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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 bijgevoegde nota ‘studie front en back office gemeentelijke
administratie’ die bij wijze van bestek de gewenste procedure beschrijft. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 15 000 incl. BTW.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2014.
8.

Ondergronds brengen elektriciteitsnet Stationsstraat Schellebelle

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat ons gemeentebestuur al enkele jaren deelneemt aan het programma om het
laagspanningskopernet in alle straten in woongebied op onze gemeente ondergronds te brengen
waarbij de distributienetbeheerder Imewo die kosten op zich neemt;
Overwegende dat in het budget kredieten voorzien zijn voor de plaatsing van nieuwe lichtmasten en
armaturen in de betrokken straten;
Gelet op de brief d.d. 3 juli 2013 van Imewo, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas inzake het ondergronds
brengen van het elektriciteitsnet in de Stationsstraat te Schellebelle tussen grosso modo de
kruispunten met de Bellekouterlaan en de Spoorwegstraat;
Overwegende dat na ingewonnen inlichtingen blijkt dat de vermelde kosten nog steeds geldig zijn;
Overwegende dat voorgesteld wordt enkel het kopernet ondergronds te brengen en niet het
resterende bovengrondse bundelnet dat aan de kopernetwerkzone in dezelfde straat grenst;
Gelet op het bijgevoegde plan en de bijgevoegde raming;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Door Imewo/Eandis het laagspanningskopernet in de Stationsstraat te Schellebelle (tussen
grosso modo de kruispunten met de Bellekouterlaan en de Spoorwegstraat) ondergronds te laten
brengen en eveneens volgende werken te laten uitvoeren :
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-

Leveren, plaatsen en aansluiten van 23 conische, verzinkte stalen lichtmasten (RAL7001) met
een lichtpunthoogte van 8 m en 23 armaturen SAFFIER I (70W) met elektronische
voorschakelapparatuur en dimbaar (RAL 7001) tegen de totale prijs van € 24 719,92 (BTW en
recupelbijdrage inbegrepen).

Art. 2 – Deze uitgave te betalen van het krediet 0670 00 01 AR 2250007 voorzien in het budget 2014,
aan te passen bij budgetwijziging.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing op te sturen naar Eandis, c/o Imewo, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas.
9.

Aankoop van een beheers-, facturatie- en reserveringsmodule voor het gemeentelijk
patrimonium; de organisatie, ticketing en opvolging van sport- en cultuurkampen,
evenementen en buitenschoolse opvang met inbegrip van het afleveren van fiscale attesten
en gecombineerde facturen op naam van de gebruiker - Vaststelling lastvoorwaarden en
gunningswijze

Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. Dit initiatief wordt ook genomen in het
kader van de optimalisering van het administratief apparaat. Raadslid Gert Van Tittelboom is blij vast
te stellen dat de reserveringsmodule in bestekvorm is gegoten. De raming is wel een specifiek
bedrag. De schepen wijst erop dat een budget van € 27 000 is voorzien, waarvan de BTW is
afgetrokken. Er is inderdaad al contact met bedrijven geweest, wat overigens toegelaten is. Er zijn
vier potentiële systemen.
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) en artikel 26, §1, 2°, a;
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 “Aankoop van een beheers-, facturatie- en
reserveringsmodule voor het gemeentelijk patrimonium; de organisatie, ticketing en opvolging van
sport-, jeugd- en cultuurkampen, evenementen en buitenschoolse opvang met inbegrip van het

224
afleveren van fiscale attesten en gecombineerde facturen op naam van de gebruiker” een bestek met
nr. 2014/12 werd opgesteld door de ICT – coördinator ;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 22.310,00 excl. btw of
€ 26.995,10 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 – 01190101 ;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014/12 en de raming voor de opdracht
“Aankoop van een beheers-, facturatie- en reserveringsmodule voor het gemeentelijk patrimonium;
de organisatie, ticketing en opvolging van sport-, jeugd- en cultuurkampen, evenementen en
buitenschoolse opvang met inbegrip van het afleveren van fiscale attesten en gecombineerde
facturen op naam van de gebruiker”, opgesteld door de ICT – coördinator. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 22.310,00 excl. btw of
€ 26.995,10 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 – 01190101.
10. Aanbieden kleine receptie bij huwelijkssluitingen in raadzaal Sociaal Huis – Gecoördineerd
besluit
De burgemeester licht dit agendapunt toe. Er worden drie flessen schuimwijn aangeboden bij een
huwelijk, vanaf de vierde fles wordt € 15 per fles aangerekend. Het fruitsap, ongeacht de
hoeveelheid, blijft gratis. Gewoonlijk volstaan overigens drie flessen schuimwijn.
De optie om zelf drank mee te brengen wordt in de praktijk zelden gekozen. De vraag om het besluit
aan te passen, komt uit de administratie omdat aan de afwas van de glazen en de schoonmaak van
de infrastructuur dan niets wordt verdiend, integendeel. Het is ook een hele rompslomp om de
flessen daags voordien in de koelkast te steken. Dit is overigens het enige agendapunt waarover de
pers vooraf vragen had.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 8 oktober 2008 inzake het aanbieden van een kleine receptie
bij huwelijkssluitingen in de raadzaal van het Sociaal Huis;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 9 november 2009 inzake het aanbieden van een kleine
receptie bij huwelijkssluitingen in de raadzaal van het Sociaal Huis – Aanpassing;
Overwegende dat het aangewezen is de kosteloze mogelijkheid op te heffen waarbij partijen zelf
drank meebrengen om uit te schenken, aangezien dat de duur van de receptie aanzienlijk verlengt en
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de overuren voor de inzet van de betrokken ambtenaar op de plechtigheid zelf dan louter ten laste
van het bestuur vallen evenals de kosten voor de afwas van de glazen en de schoonmaak van de zaal;
Overwegende evenwel dat steeds meer huwelijken enkel een burgerlijke plechtigheid omvatten;
Overwegende dat het billijk blijft dat het gemeentebestuur bij die gelegenheid de aanwezigen ook
zelf een glas aanbiedt;
Overwegende dat het niet de bedoeling is uitgebreide huwelijksrecepties voor een groot publiek te
organiseren;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Bij burgerlijke huwelijksplechtigheden in de raadzaal van het Sociaal Huis de aanwezigen een
glas namens het gemeentebestuur aan te bieden. Daartoe worden drie flessen schuimwijn ter
beschikking gesteld, evenals fruitsap.
Art. 2 – Bijkomende flessen schuimwijn op vraag ter beschikking te stellen tegen de prijs van € 15 per
fles en eventueel bijkomend fruitsap gratis aan te bieden.
Art. 3 – Ook de mogelijkheid te voorzien dat de plechtigheid beperkt blijft tot de huwelijkssluiting
zelf zonder receptie.
11. Strategisch beleidsplan Toerisme in Scheldeland 2014 - 2019 - Goedkeuring
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Drie mensen willen met dit plan een kader creëren
met een budget van € 175 000. In de toekomst komen er wandelknooppunten (bvb. in de Kalkense
Meersen). Het doel is ook te proberen om Europese, Vlaamse en provinciale gelden te verwerven.
Toerisme Scheldeland wil dezelfde toer op als het Regionaal Landschap. De communicatie wordt
herbekeken, evenals de overlegstructuren, waterbeleving, erfgoed, verblijfslogies, authentieke
ervaringen moeten voor iedereen toegankelijk worden gemaakt.
De raad,
Overwegende dat onze gemeente lid is van Toerisme Scheldeland vzw, Hemelstraat 133A 9200
Dendermonde;
Overwegende dat onze gemeente zich akkoord heeft verklaard met de statuten van en het werkend
lidmaatschap bij Toerisme Scheldeland vzw;
Overwegende dat Toerisme Scheldeland vzw een samenwerkingsverband is tussen enerzijds de
provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, 30 steden en gemeenten uit die regio, 2 bovenlokale
toeristische organisaties en 5 lokale toeristische organisaties;
Gelet op het besluit d.d. 18 juni 2014 van de raad van bestuur van Toerisme Scheldeland vzw om het
beleidsplan voor Toerisme in Scheldeland 2014 – 2019 goed te keuren;
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Gelet op het voorliggende en uitgewerkte strategisch beleidsplan waarin op het verblijfstoerisme
wordt gefocust;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het strategisch beleidsplan Toerisme in Scheldeland 2014 – 2019, opgemaakt door Toerisme
Scheldeland vzw, goed te keuren.
Art. 2 – Een afschrift van deze beslissing toe te zenden aan Toerisme Scheldeland vzw, Hemelstraat
133A 9200 Dendermonde.
Raadslid Kurt Rasschaert wijst erop dat de energieschaarste voor de komende winter een
terugkerend onderwerp is in de media. Hij vraagt of onze gemeente al over een noodscenario
beschikt. De burgemeester antwoordt dat bij de vorige crisis al een oplijsting is gebeurd van de
lokalen die zeker stroom moeten krijgen. Nu wordt er angst gecreëerd over iets waarmee wij nog
niet zijn geconfronteerd. Hij is nieuwsgierig over wat de gouverneur daarover zal zeggen op 6
oktober eerstkomend. De afkoppeling zal indien nodig federaal geregeld worden, het is straf dat
daarover in de pers al één en ander verschenen is.
Raadslid Inge Van Steendam kondigt aan dat dit de laatste gemeenteraad is waaraan zij deelneemt.
Zij heeft enkele maanden geleden bewust voor het OCMW gekozen omdat zij met haar ervaring in de
zachte sector daar meer kan doen. Zij wil haar gevoel volgen. Het is een bewuste keuze, geen stap
terug, die stap naar het OCMW, bij uitbreiding naar het Vast Bureau.
De burgemeester dankt haar voor haar inzet als gemeenteraadslid, het is een mooi signaal dat
iemand kiest voor haar overtuiging. Raadslid Luc Van Leuven weet uit ervaring dat daar een andere
manier van besturen bestaat, dichter bij de mensen, die veel voldoening schenkt.
De voorzitter kondigt aan dat de volgende gemeenteraad plaats heeft op donderdag 25 september
2014 om 20 uur.
De zitting wordt gesloten te 21.19 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

De voorzitter,

Frans Coppens

Luc Galle

