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Zitting van 19 december 2012
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

Kenneth Taylor, burgemeester.
Ann Van Wesemael, voorzitter.
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck,
Conny Beelaert, schepenen.
Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Adolf Lammens, Etienne De Vos, Martine
De Wilde, Lien Van Driessche, Julienne Gezels, Dirk Eekhaut, Karel Vander Mijnsbrugge,
Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

De zitting wordt geopend om 20.05 uur.

OPENBARE ZITTING

1.

Jaarverslag 2011 van het college

De burgemeester bedankt de administratieve diensten voor dit lijvig verslag. Het bewijst dat het
college niet stilzit. Raadslid Luc Van Herreweghe dankt eveneens de administratie voor het geleverde
werk. Raadslid Etienne De Vos vindt de naam misleidend in die zin dat het een jaarverslag is van de
werking van de gemeente en niet van het college.
De raad,
Gelet op de richtlijnen van de omzendbrief d.d. 2 juni 1989 van
de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden;
Gelet op het voorliggende jaarverslag 2011 van het college;
Besluit.
Enig artikel : Neemt kennis van het jaarverslag 2011 van het college

2.

Voorlopige twaalfden dienstjaar 2013

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Raadslid Adolf Lammens vindt het een goede zaak dat
het nieuwe bestuur de centen zal gaan verdelen.
De raad,
Overwegende dat ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 er een nieuw bestuur aangesteld dient te worden;
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Overwegende dat het aangewezen is het gemeentebudget
voor het dienstjaar 2013 door het nieuwe bestuur te laten opmaken;
Gelet op artikel 148 § 2 van het Gemeentedecreet waarin
gesteld wordt dat het budget voor 2013, het eerste volledige financiële boekjaar waarvoor de
gemeenteraad is verkozen, mag vastgesteld worden in de loop van het eerste kwartaal 2013;
Gelet op artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 2 augustus
1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit;
Overwegende dat bepaalde verplichte uitgaven van de gewone
dienst zeker dienen vereffend te worden bij het begin van het dienstjaar 2013 teneinde de normale
werking van de gemeente niet in het gedrang te brengen;
Overwegende dat de vermelde kredieten in de begroting 2012
werden opgenomen;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Voorlopige kredieten voor 2013 goed te keuren ten belope van 3/12 van de in het budget van
het vorig jaar (2012) opgenomen verplichte uitgaven van de gewone dienst.
Art. 2 – Een afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid worden
overgezonden.

3.

Retributiereglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en
de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - Aanpassing restafvalzakken voor vrije
scholen

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Op vraag van de vrije scholen wordt het reglement
licht aangepast. Elk kind krijgt een huisvuilzak.
Raadslid Julienne Gezels vraagt waarom voor de eerste dag van het kalenderjaar is gekozen om het
aantal zakken te bepalen. De schepen antwoordt dat er niet wordt gekeken naar het gemiddeld
aantal aanwezigen, maar naar het aantal ingeschreven kinderen. Raadslid Adolf Lammens wil weten
of de schepen er een idee van heeft hoeveel vuilniszakken er nu worden gebruikt. De schepen
antwoordt dat de scholen moeten blijven sorteren. De burgemeester vult aan dat er tot nu toe een
vast getal aan restafvalzakken werden gegeven, nu wordt dat aan het leerlingenaantal gekoppeld.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 november 2007
houdende het retributiereglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige
toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 oktober 2010
waarbij aan de Vrije Kleuterschool Wichelen en de Vrije Kleuterschool Serskamp jaarlijks 75 gratis
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restafvalzakken werden toegekend en aan de Vrije Basisschool Schellebelle jaarlijks 190
restafvalzakken;
Gelet op het mailbericht d.d. 15 november 2012 van de
directeur van de vrije kleuterschool Serskamp waarin zij meer gratis restafvalzakken vraagt voor haar
school;
Overwegende dat het college als reactie daarop de
leerlingenaantallen in de vrije scholen op het grondgebied van onze gemeente heeft opgevraagd;
Overwegende dat het enerzijds de bedoeling is de scholieren
verder aan te sporen het afval te sorteren en anderzijds een meer realistisch aantal zakken ter
beschikking te stellen;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – In het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 december 2007 houdende het retributiereglement op
de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen artikel 6 te vervangen door volgende bepaling :”De Vrije Kleuterschool
Wichelen, de Vrije Kleuterschool Serskamp en de Vrije Basisschool Schellebelle ontvangen elk jaarlijks
een aantal gratis restafvalzakken dat overeenstemt met het aantal ingeschreven scholieren op de
eerste schooldag van het nieuwe kalenderjaar”.
Art. 2 – Deze beslissing zal aan de heer Gouverneur worden opgestuurd.
Raadslid Luc Van Leuven vervoegt zich bij de zitting.

4.

Belasting op het weghalen van sluikstort

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Raadslid Adolf Lammens wil weten of al iemand
heeft betaald. De schepen antwoordt dat er twee sluikstorten zijn vastgesteld en dat twee
personeelsleden de opleiding hebben gevolgd om sluikstorten vast te stellen. Raadslid Etienne De
Vos vraagt of € 250 het maximumbedrag is dat mag worden geïnd. De schepen repliceert dat dat
bedrag het minimum is. Raadslid Etienne De Vos vraagt zich af hoe je objectief kunt bepalen hoeveel
belasting moet worden betaald. Sluikstorten is één van de zwaarste problemen van onze gemeente.
De burgemeester riposteert dat er al veel aan gedaan wordt. Schepen Kristof De Smet verklaart dat
er 6 tot 7 verenigingen aan de zwerfvuilacties hebben deelgenomen de afgelopen legislatuur.
Raadslid Luc Van Leuven is van mening dat er naast het geven van boetes ook moet worden
gesensibiliseerd. Het en- en verhaal is belangrijk. Schepen De Smet antwoordt dat het raadslid ook in
de milieuraad zit en weet dat er ontradingsbordjes zullen worden geplaatst als ze afgewerkt zijn. In
het nieuwe bestuur komt er ook een schepen voor zwerfvuilacties.
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De raad,
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
betreffende bovengenoemd decreet van 30 mei 2008;
Overwegende dat in de gemeente geregeld sluikstorten
worden vastgesteld en opgeruimd door gemeentelijke diensten;
Overwegende dat sluikstorten een vorm van asociaal gedrag is
dat niet toegelaten kan worden en waartegen opgetreden dient te worden;
Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 26 juli 2011 waarin
oplossingen en maatregelen worden opgesomd om de problemen van sluikstort en zwerfvuil in de
gemeente tegen te gaan;
Overwegende dat een van deze maatregelen bestaat in het
vaststellen van een gemeentelijke belasting (minimum € 250) op het weghalen van sluikstort;
Overwegende dat dat een billijk voorstel is dat rekening houdt
met het principe “de vervuiler betaalt”;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 oktober 2011
waarbij voor de eerste keer een belasting op het weghalen van sluikstort werd gevestigd en dat voor
het jaar 2012;
Overwegende dat het aanbeveling verdient die belasting voor
het jaar 2013 te vernieuwen;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet
inzake het bestuurlijk toezicht;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 wordt een belasting
gevestigd op het weghalen door het gemeentebestuur van allerhande afvalstoffen gestort of
achtergelaten op daartoe niet-geëigende plaatsen (of) op niet-reglementaire tijdstippen (of) in nietreglementaire recipiënten.
Art. 2 – De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen gestort of achtergelaten
heeft. Desgevallend is de persoon die daartoe opdracht of toelating gaf en in bijkomende orde de
eigenaar van de afvalstoffen, wanneer die ook schuldig of medeplichtig is, hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van de belasting.
Art. 3 – De belasting wordt vastgesteld als volgt : voor het opruimen, vervoeren en storten in een
erkend stort, zal de kostende prijs worden aangerekend, met een minimum van € 250.
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Art. 4 – De belasting moet contant worden betaald tegen afgifte van een kwitantie of kan
overgeschreven worden op de financiële rekening van de gemeente met vermelding van naam en
factuurnummer. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd
en wordt ze een kohierbelasting.
Art. 5 – De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe
van nietigheid schriftelijk worden ingediend.
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen de drie maanden na de contante betaling
of vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Art. 6 – Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

5.

Verdeling toelagen 2012 - sportverenigingen (gemeentelijk)

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de gemeentelijke toelagen voor de
sportverenigingen voor het dienstjaar 2012 dienen verdeeld te worden;
Gelet op het decreet sport voor allen-beleid van 9 maart 2007;
Gelet op het subsidiereglement voor de verdeling van de
beleidssubsidies aan de door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen goedgekeurd door de
gemeenteraad van 17 december 2008;
Gelet op het krediet 764/332-02 76401 ten bedrage van
€ 5 000 van het budget van 2012;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van
21 november 2012;
Met algemene stemmen
Besluit
Enig artikel – De gemeentelijke toelagen voor het dienstjaar 2012 – sportverenigingen worden als
volgt verdeeld:
Naam van de vereniging
De Scheldecurvers
De Grysollevrienden
Kvv Schelde
S.K. Wichelen
Copacabana
De Lustige Lijnvissers

Bedrag
€
€
€
€
€
€

135
186
868
296
220
166
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LVB Schellebelle
Ver. Sport en Recreatie
Gold Star Wichelen
Eerlijk Streven
Sandokan
DC Ambiance
Zoef
Sint Sebastiaan
ZVW Wichelen
De Schooiers
Punani FC
Sport en Ontspanning
Albatrossi

6.

€
174
€
140
€
371
€
748
€
317
€
122
€
203
€
195
€
142
€
279
€
140
€
91
€
207
________
€ 5 000

Verdeling toelagen 2012 - sportverenigingen (SVA-decreet)

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de toelagen voor de sportverenigingen
afkomstig uit het sva-decreetvoor het dienstjaar 2012 dienen verdeeld te worden;
Gelet op het decreet sport voor allen-beleid van 9 maart 2007;
Gelet op het subsidiereglement voor de verdeling van de
beleidssubsidies aan de door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen goedgekeurd door de
gemeenteraad van 17 december 2008;
Gelet op het krediet 764/332-02 ten bedrage van € 9 217,7 van
het budget van 2012;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van
21 november 2012;
Met algemene stemmen
Besluit
Enig artikel – De toelagen uit het sportbeleidsplan voor het dienstjaar 2012 – sportverenigingen
worden als volgt verdeeld:
Naam van de vereniging
De Scheldecurvers
De Grysollevrienden
Kvv Schelde
S.K. Wichelen

Bedrag
€
€
€
€

248,22
342,91
1 603,00
545,53
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Copacabana
De Lustige Lijnvissers
LVB Schellebelle
Ver. Sport en Recreatie
Gold Star Wichelen
Eerlijk Streven
Sandokan
DC Ambiance
Zoef
Sint Sebastiaan
ZVW Wichelen
De Schooiers
Punani FC
Sport en Ontspanning
Albatrossi

7.

€
406,03
€
306,28
€
321,48
€
257,77
€
683,87
€ 1 378,25
€
583,53
€
225,03
€
374,86
€
359,08
€
261,08
€
513,78
€
258,15
€
167,95
€
380,90
_____________
€ 9.217,70

Verdeling impulssubsidies 2012 - sportverenigingen met een jeugdwerking (SVA-decreet)

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de impulssubsidies voor de
sportverenigingen met een jeugdwerking, afkomstig uit het sva-decreet,voor het dienstjaar 2012
dienen verdeeld te worden;
Gelet op het decreet sport voor allen-beleid van 9 maart 2007;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19
september 2008 waarin de bepalingen voor het verkrijgen van de impulssubsidies werden
opgenomen;
Gelet op het subsidiereglement voor de verdeling van de
impulssubsidies aan de door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen met een jeugdwerking
goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2008;
Gelet op het krediet 764/332-02 ten bedrage van € 9 536,83
van het budget van 2012;
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad
van 21 november 2012;
Met algemene stemmen
Besluit
Enig artikel – De impulssubsidies uit het sportbeleidsplan voor het dienstjaar 2012 –
sportverenigingen met een jeugdwerking worden als volgt verdeeld:
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Naam van de vereniging

Bedrag

Kvv Schelde
Eerlijk Streven
Gold Star Wichelen
Zoef

8.

€
6 778,93
€
1 347,37
€
1 200,00
€
210,53
____________
€
9 536,83

Verdeling toelagen 2012 - Jeugd (gemeentelijk)

Schepen Yvan De Coninck licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de gemeentelijke jeugdtoelagen voor het
dienstjaar 2012 dienen verdeeld te worden;
Gelet op het krediet 761/332-02 Jeugdzorg – “Subsidies aan
instellingen ten dienste van gezinnen” in het budget 2012;
Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad van
12 november 2012 over de verdeling van de toelagen voor jeugd;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Enig artikel – De toelagen van het dienstjaar 2012 – Jeugd (Gemeentelijk) werden als volgt verdeeld:
Art. 761/332-02 – 76101 Gemeentelijke toelage jeugdverenigingen € 3 099
Toelage jeugdverenigingen
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet
Totaal:

€ 3.099,00
9,94%
27,70%
9,04%
7,37%
8,46%
16,04%
16,46%
2,36%
2,64%

€ 308,05
€ 858,27
€ 280,02
€ 228,50
€ 262,03
€ 497,01
€ 510,17
€ 73,10
€ 81,85
€ 3.099,00
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Art. 761/332-02 - 76102 Gemeentelijke toelage jeugd- vervoer€ 744
Toelage jeugdvervoer
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet

€ 744,00
9,94%
27,70%
9,04%
7,37%
8,46%
16,04%
16,46%
2,36%
2,64%

Totaal:

9.

€ 73,95
€ 206,05
€ 67,23
€ 54,86
€ 62,91
€ 119,32
€ 122,48
€ 17,55
€ 19,65
€ 744,00

Verdeling toelagen 2012 - Jeugd (jeugdbeleidsplan)

Schepen Yvan De Coninck licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de toelagen uit het jeugdbeleidsplan voor
het dienstjaar 2012 dienen verdeeld te worden;
Gelet op het krediet 761/332-03 Jeugdzorg – “Verplichte
subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen” in het budget 2012;
Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad van
12 november 2012 over de verdeling van de toelagen voor jeugd;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Enig artikel – De toelagen voor het dienstjaar 2012 – jeugd (jeugdbeleidsplan) worden als volgt
verdeeld:
Art. 761/332-03 -

76109 Buitenspeeldag - budget € 1 355,95
Buitenspeeldag
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp

€ 1.355,95
9,94%
27,70%
9,04%

€ 134,79
€ 375,53
€ 122,52
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KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet

7,37%
8,46%
16,04%
16,46%
2,36%
2,64%

Totaal:

Art. 761/332-03 -

€ 99,98
€ 114,65
€ 217,46
€ 223,22
€ 31,98
€ 35,82
€ 1.355,95

76110 Vormingsfonds - budget € 1 880
Vormingsfonds:

€ 1.880,00

CREFI (1 persoon)
Sporta (1 persoon)
Jeugd en Vrede (1 persoon)
Speelplein Kwispeltje
JOC Antigoon
KLJ

€ 62,50
€ 62,50
€ 62,50
€ 475,00
€ 212,50
€ 100,00

Totaal:

€ 975,00

* Het restbedrag van € 905 wordt verdeeld onder de andere verenigingen volgens de verdeelsleutel
bepaald in het subsidiereglement. (62,5% jeugdverenigingen, 32,5 jeugdhuizen en 5%
jeugdinitiatieven.) Zie onderaan voor een overzicht hiervan.
Art. 761/332-03 -

76133 Werkingskosten - budget € 7 042
Werkingskosten
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet
Totaal:

€ 7.042,00
9,94%
27,70%
9,04%
7,37%
8,46%
16,04%
16,46%
2,36%
2,64%

€ 700,00
€ 1.950,29
€ 636,31
€ 519,24
€ 595,41
€ 1.129,37
€ 1.159,28
€ 166,10
€ 186,00
€ 7.042,00
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Art. 761/332-03 -

76124 EHBO materiaal - budget € 500
Toelage EHBO
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet

€ 500,00
9,94%
27,70%
9,04%
7,37%
8,46%
16,04%
16,46%
2,36%
2,64%

Totaal

Art. 761/332-03 -

€ 500,00

76127 Vernieuwende jeugdinitiatieven - budget € 1000
Toelage jeugdinitiatieven
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet

€ 1.000,00
9,94%
27,70%
9,04%
7,37%
8,46%
16,04%
16,46%
2,36%
2,64%

Totaal:

Art. 761/332-03 -

€ 49,70
€ 138,48
€ 45,18
€ 36,87
€ 42,28
€ 80,19
€ 82,31
€ 11,79
€ 13,20

€ 99,40
€ 276,95
€ 90,36
€ 73,73
€ 84,55
€ 160,38
€ 164,62
€ 23,59
€ 26,42
€ 1.000,00

76131 Personenvervoer - budget € 1000
Toelage personenvervoer
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde

€ 1.000,00
9,94%
27,70%
9,04%
7,37%
8,46%
16,04%
16,46%
2,36%

€ 99,40
€ 276,95
€ 90,36
€ 73,73
€ 84,55
€ 160,38
€ 164,62
€ 23,59
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Slimme zet

2,64%

Totaal:

Art. 761/332-03 -

€ 1.000,00

76132 Vervoerfonds - budget € 1206
Vervoerfonds
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet

€ 1.206,00
9,94%
27,70%
9,04%
7,37%
8,46%
16,04%
16,46%
2,36%
2,64%

Totaal:

Art. 761/332-03 -

€ 119,88
€ 334,00
€ 108,97
€ 88,92
€ 101,97
€ 193,41
€ 198,54
€ 28,45
€ 31,86
€ 1.206,00

76139 Particulier versus overheidsinitiatief - budget € 1417
Particulier versus overheidsinitiatief
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet

€ 1.417,00
9,94%
27,70%
9,04%
7,37%
8,46%
16,04%
16,46%
2,36%
2,64%

Totaal:

Art. 761/332-03 -

€ 26,42

€ 140,85
€ 392,44
€ 128,04
€ 104,48
€ 119,81
€ 227,25
€ 233,27
€ 33,42
€ 37,44
€ 1.417,00

76146 Jeugdcultuur - budget € 3 921
Jeugdraad

100%

€ 3921,00

*Dit bedragwerd door de jeugdraad opgesplitst in 2 delen. € 1000 voor cultuurverenigingen met een
jeugdwerking. (Jongstleerende en Wat?!) € 2921 voor het organiseren van de jeugdcultuurstraat en
voorzien van jeugdcultuur tijdens de kerstmarkt.
Werd reeds uitbetaald via gemeenteraadsbeslissing.

225

Art. 761/332-03 -

76147 Brandveiligheid - budget € 5 752
Brandveiligheid:

€ 5.752,00

Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
KLJ
Yoka

€ 298,79
€ 195,77
€ 26,35
€ 859,17

Totaal:

€ 1.380,08

* Het restbedrag van € 4371,92 werd aan de jeugdraad toegekend om jeugdverenigingen met
nieuwbouwplannen te ondersteunen bij het brandveilig maken van hun nieuwe lokalen.

* Art. 761/332-03 - 76110 Vormingsfonds – overgebleven budget € 905
Het restbedrag van € 905 wordt verdeeld onder de andere verenigingen volgens de verdeelsleutel
bepaald in het subsidiereglement.
Vormingsfonds - overgebleven budget

€ 905,00

Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet

€ 89,96
€ 250,64
€ 81,78
€ 66,73
€ 76,52
€ 145,14
€ 148,98
€ 21,35
€ 23,90

Totaal:

9,94%
27,70%
9,04%
7,37%
8,46%
16,04%
16,46%
2,36%
2,64%

€ 905,00

10. Goedkeuring politiedotatie 2013
De burgemeester licht dit agendapunt toe. Meer dan 85 % van het politiebudget zijn
personeelskosten, die meegaan met de indexering. Het klopt dat de stijging de laatste jaren zwaarder
is. Raadslid Luc Van Herreweghe merkt op dat er in totaal meer dan € 440 000 meer betaald wordt
dan vorig jaar. Vooral de pensioenlasten zijn zeer hoog. Ze zullen blijven stijgen. De burgemeester
stelt dat bij de politiezone mensen ook werk doen voor de gemeenten, zoals bvb. in de milieusector.
Het budgetbedrag bij de politie moet in een logische lijn liggen en niet met pieken en dalen zoals
vroeger. Raadslid Van Herreweghe is het ermee eens dat er een goed beleid gevoerd wordt bij de
politie. Het boetefonds is nog niet aangepast sedert 2009. Men moet 3 tot 4 jaar wachten voor een
realistische stand van het boetefonds.
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De raad,
Overwegende dat de gemeente Wichelen deel uitmaakt van de
politiezone Wetteren/Laarne/Wichelen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP13 betreffende de
onderrichtingen van de politiebegroting voor 2002 ten behoeve van de politiezone :
“Het evenwicht in de gewone dienst komt tot stand door een toelage van de gemeente(n) aan de
politiebegroting die gelijk is aan het verschil tussen de gewone uitgaven en gewone ontvangsten van
de politiebegroting, de gemeentelijke toelage vormt bijgevolg het sluitstuk van de politiebegroting.
Conform artikel 208 van de WGP, houdende wijziging van artikel 255 van de NGW, is de
gemeenteraad verplicht om elk jaar de kosten op de gemeentebegroting te brengen die ten laste
worden gelegd van de gemeente of krachtens de WGP, met inbegrip van, in de
meergemeentenzones, de toelage van de gemeente aan de politiezone”.
Gelet op het ontwerp van de begroting 2013 van de politiezone
Wetteren – Laarne – Wichelen en meer bepaald art. 330/485-48;
Overwegende dat 19,64 % van de geraamde toelage van de
participerende gemeenten in de politiezone ten laste valt van de gemeente Wichelen;
Overwegend dat hieruit volgt dat voor de gemeente Wichelen
de politiedotatie voor het jaar 2013 wordt vastgesteld op € 935 280;
Gelet op de omzendbrief PLP 29 d.d. 7 januari 2003
betreffende de begroting van de politiezone – gemeentelijke dotaties aan de politiezones;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 151;
Met 20 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Conny Beelaert, Luc Van Herreweghe,
Lydia Van den Abbeele, Adolf Lammens, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Lien Van Driessche,
Julienne Gezels, Dirk Eekhaut, Karel Vander Mijnsbrugge, Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut,
Arnold Stroobant en Ann Van Wesemael) bij 1 onthouding (Etienne De Vos)
Besluit.
Art. 1 – De politiedotatie van de gemeente Wichelen wordt voor het dienstjaar 2012 vastgesteld op
€ 930 280.
Art. 2 – Twee afschriften van onderhavige beslissing zullen worden doorgestuurd aan de heer
Provinciegouverneur en een afschrift aan de voorzitter van het Politiecollege.

11. Definitieve vaststelling RUP Molenkouter 1
Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. Raadslid Adolf Lammens stelt vast dat in een eerste
fase een zone voor gemeenschapsdiensten wordt uitgebreid en wil weten wat de aanzet voor de
aanleg van een park is. De burgemeester geeft mee dat er twee grondpercelen zijn aangekocht door
het OCMW, die in de aanzet voor het park zullen liggen.
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De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in werking
getreden op 1 september 2009 en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wichelen,
zoals goedgekeurd door de Deputatie van Oost-Vlaanderen dd.14 april 2010;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 september
2010 om een ontwerper aan te stellen voor het opmaken van het RUP Molenkouter;
Gelet op de aanstelling door het college van burgemeester en
schepenen van de ontwerper Architectenbureau Van Acker & Partners, Congreslaan 36 te 9000 Gent,
in zitting van 26 november 2010;
Gelet op het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “RUP Molenkouter 1”, opgemaakt door de ontwerper Architectenbureau Van Acker
& Partners bestaande uit volgende documenten:
-

Deel 1 Toelichtingsnota
Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften
Deel 3 Verzoek tot raadpleging onderzoek planMER-plicht
Plan 1 Bestaande feitelijke en juridische toestand
Plan 2 Grafisch plan;

Gelet op de vergadering van de Gecoro gehouden op 21
augustus 2012 en het verslag ervan;
Gelet op de plenaire vergadering gehouden op 5 september
2012, het verslag ervan en de schriftelijke adviezen;
Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van 10 oktober
2012 tot en met 9 december 2012;
Gelet op de vergadering van de Gecoro gehouden op 10
december 2012 en het verslag ervan;

Met algemene stemmen
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Besluit
Art. 1 – Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestaande
uit volgende documenten:
- Deel 1 Toelichtingsnota
- Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften
- Deel 3 Verzoek tot raadpleging onderzoek planMER-plicht
- Plan 1 Bestaande feitelijke en juridische toestand
- Plan 2 Grafisch plan
definitief vast te stellen;
Art. 2 – Een afschrift van deze beslissing wordt samen met het definitief vastgesteld ontwerp van
RUP, overgezonden aan de Deputatie van Oost-Vlaanderen en aan de planologisch ambtenaar van
het departement RWO.

12. Formele goedkeuring aangepast gemeentelijk mobiliteitsplan
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Adolf Lammens vraagt waarom de
goedkeuring ‘formeel’ wordt genoemd. De schepen antwoordt dat er eind augustus 2012 een
‘prinicipiële’ beslissing daarover is genomen.
De raad,
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 2 april 1996
houdende de goedkeuring van het ontwerp van het mobiliteitsconvenant;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 augustus 2006
houdende de goedkeuring van het gemeentelijk mobiliteitsplan;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 oktober 2011
inzake het aangaan van het mobiliteitsconvenant;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 oktober 2011
houdende de goedkeuring van de koepelmodule 42026/2 met bijbehorende module 13a en module
17a;
Overwegende dat uit bovengenoemde
gemeenteraadsbesluiten van 26 oktober 2011 is gebleken dat een sneltoets ter evaluatie van het
gemeentelijk mobiliteitsplan zich opdrong;
Gelet op het verslag van de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie d.d. 12 januari 2012 waarbij de sneltoets werd goedgekeurd met als conclusie
dat het bestaande mobiliteitsplan geactualiseerd diende te worden (spoor 3);
Gelet op de Provinciale Auditcommissie van 13 februari 2012
waarbij de optie om te opteren voor een spoor 3 bevestigd werd;

229
Gelet op de beslissing van het college van 20 april 2012 om
Arcadis Belgium, Koningsstraat 80, 1000 Brussel, aan te duiden als ontwerper voor de opmaak van
het mobiliteitsplan via bestelbon 328/2012;
Overwegende dat de actualisatie van het mobiliteitsplan is
besproken op de Gemeentelijke Begeleidingscommissie van 25 juni 2012;
Gelet op het verslag van de MORA van 30 oktober 2012
waarbij de MORA positief advies geeft over het mobiliteitsplan;
Overwegende dat het mobiliteitsplan van Wichelen definitief
conform verklaard werd door de provinciale auditcommissie op 19 november 2012;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art . 1 – Goedkeuring te hechten aan het aangepast mobiliteitsplan van de gemeente Wichelen.
Art . 2 – Afschriften van dit besluit zullen voor verder gevolg worden overgezonden aan het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.
Raadslid Adolf Lammens wil de nieuwe raadsleden veel succes toewensen, dat wil zeggen : hij wil dat
de gemeente succes heeft. Aansluitend dankt hij zijn collega’s, het personeel en het publiek.
De burgemeester brengt een eresaluut aan de aftredende gemeenteraadsleden en schepenen.
Raadslid Luc Van Herreweghe is het oudste raadslid qua anciënniteit. De burgemeester herinnert zich
dat hij de opstelwedstrijd van het Davidsfonds in het zesde leerjaar bij de jongens won, de dochter
van het raadslid de wedstrijd bij de meisjes. Raadslid Van Herreweghe kwam de prijzen als schepen
toen overhandigen. Hij zorgde ook voor de presentatie bij de jaarmarkten, waarbij hij iedereen
bewierookte. De burgemeester dankt de gewezen schepen voor zijn inzet.
Raadslid Lydia Van den Abbeele was de eerste vrouw in het Wichelse schepencollege. Bij de
vieringen van 100-jarigen was zij de enige die zich volgens de burgemeester op “een deftige manier”
kon uitdossen. Als vrouw heeft zij door haar toewijding in het college haar stempel gedrukt, nog voor
Vlaanderen een vrouw in het college heeft verplicht gemaakt. Het Festival van Vlaanderen is haar
verdienste.
Raadslid Lien Van Driessche is het jongste lid van de gemeenteraad, na de burgemeester. Van uit de
oppositie kon zij goede vragen stellen. Soms kon zij wel eens gniffelen met wat tijdens de raad
gebeurde. Zij is jong en gedreven.
Raadslid Julienne Gezels is afkomstig uit de Downing Street van Wichelen, de Bremenhulstraat, waar
ook de burgemeester en raadslid Etienne De Vos wonen. Ze is zeer plichtsbewust, kwam steeds haar
dossiers inkijken en durfde daarover vragen te stellen. Zij belichaamt de vermenselijking van de
gemeenteraad en is de stem van het volk.
Raadslid Dirk Eekhaut is de voorzitter van het beheersorgaan van de bibliotheek. Die leiden is geen
evidentie, maar dat bewijst dat hij een groep kan samenhouden. Er heerst een leuke sfeer met goede
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initiatieven. Dirk staat ook nog steeds – belangeloos – in voor de technische ondersteuning van de
jaarmarkten.
Raadslid Adolf Lammens zouden ze moeten uitvinden, als hij niet in de gemeenteraad zat. Hij hield
de meerderheid wakker, hij is de enige die een politieke website aanhield. Zijn soms humoristische
tussenkomsten getuigden steeds van dossierkennis en Dolf is het bekendste raadslid bij de Vlaamse
administratie door de brieven om informatie die hij hen stuurde.
Raadslid Karel Vander Mijnsbrugge was een mondig raadslid en stelde soms heel moeilijke vragen. Zo
heeft hij eens een zware berekening gemaakt waarin hij zich vastbeet. Hij was op heel wat
activiteiten van de gemeenteraad aanwezig en bezorgde aan ereburgemeester Werner Van Der
Eecken bij diens afscheid een cadeau : de Vlaamse Leeuw.
Raadslid Etienne De Vos was een van de anciens, zijn bezorgdheid om het financiële luik van de
gemeente was zijn ding. Hij neemt geen zaken aan die zijn zoals ze zijn. Hij beoordeelt kritisch met
soms een norse blik, maar ’s anderendaags kon hij met de burgemeester als gebuur weer gewoon
praten.
Voor raadslid Arnold Stroobant was zijn mandaat de kers op de taart van zijn politieke carrière die
zich ook deels in de OCMW-raad heeft afgespeeld. Hij was plichtsbewust aanwezig op de raden van
bestuur van de intercommunale Verko, ook nu, hoewel hij pas ontslagen is uit het ziekenhuis. De
burgemeester dankt hem voor zijn inzet al die jaren.
Schepen Yvan De Coninck wordt bedankt voor zijn deskundigheid en zijn tussenkomsten rond
wetgevende zaken. Hij kon afstand nemen van de problemen en was een man van het woord, een
woord dat hij ook steeds hield. De burgemeester dankt hem ook voor zijn eerlijkheid. De schepen
antwoordt dat hij de administratie, de collega’s en het publiek dankt en vult aan dat hij niet graag
handjes geeft. Nu is hij alvast daar vanaf.
De burgemeester dankt ook gemeenteraadsvoorzitter Ann Van Wesemael. Zij heeft bewezen wat
een voorzitter als neutraal persoon in een gemeenteraad moet doen. Zij heeft de
gemeenteraadszittingen naar een hoger niveau gebracht.
De burgemeester dankt schepen en OCMW-voorzitter Conny Beelaert tenslotte voor de goede
samenwerking, hoewel er ook moeilijke momenten waren, maar die zijn steeds binnen het college
gehouden. Zij zat daar immers ook in een moeilijke positie als vrouw alleen en als enige
vertegenwoordiger van het OCMW. Zij voelde zich meer ambtenaar als politicus en heeft zich
doorgezet in de dossiers van het rusthuis.
Raadslid Luc Van Herreweghe dankt aansluitend het publiek en de administratie, evenals de collega’s
uit de gemeenteraad. Toch heeft hij nog een vraag over de verlichting in de kapel van de Bruinbeke.
Die was geraamd op € 8 400. Er zijn drie firma’s aangeschreven en er is toegewezen aan de
hoogstbiedende. Eén firma nam niet deel en verschillende firma’s van onze gemeente zijn niet
aangeschreven. Bovendien ligt het inschrijvingsbedrag heel dicht bij de raming. El Rico doet het voor
bijna de helft van de toewijzingsprijs. Schepen Kristof De Smet repliceert dat de verlichting en de
plaatsing bij Vanma Tech volledig was inbegrepen, bij El Rico was de prijs zonder de plaatsing, wat
echter expliciet was gevraagd. Er zijn zoals wettelijk voorzien drie firma’s aangeschreven. Vanma
Tech werkt trouwens samen met een andere elektricien op de gemeente. De burgemeester vult aan
dat als bepaalde firma’s de gevraagde certificaten niet hebben, ze ook niet rechtsgeldig kunnen
inschrijven. Raadslid Van Herreweghe dringt erop aan dat iedereen die in aanmerking komt,
aangeschreven zou worden.
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Raadslid Martine De Wilde wil als fractievoorzitter van SAMEN iedereen danken voor de fijne
samenwerking en het publiek voor zijn trouwe aanwezigheid.
De voorzitter dankt tenslotte voor het vertrouwen van de partijen, de secretaris en de leden van de
gemeenteraad voor de constructieve samenwerking. Ze wenst iedereen succes ofwel tijdens de
volgende legislatuur ofwel elders in het leven. Ze kondigt aan dat de installatievergadering voor de
nieuwe gemeenteraad plaats heeft op woensdag 2 januari 2013 om 20 uur.

GEHEIME ZITTING

13. Effectieve indienstneming brandweerman
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 23 november 2012
waarbij met ingang van 1 januari 2012 Niels Van Campenhoudt tot de stage als brandweerman bij de
Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst werd toegelaten;
Gelet op art. 6, 14, 15 en 16 van het “Reglement voor de
organisatie van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst;
Gelet op het stageverslag d.d. 14 november 2012 betreffende
stagiair-brandweerman Niels Van Campenhoudt;
Overwegende dat betrokkene in het bezit is van het brevet
brandweerman en momenteel de opleiding dringende medische hulpverlening volgt;
Gelet op de brief d.d. 8 december 2012 van de officierdienstchef met het voorstel tot effectieve indienstneming van de stagiair-brandweerman Niels Van
Campenhoudt;
Gaat over tot geheime stemming;
De uitslag van de stemming is :
Niels Van Campenhoudt: ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Met ingang van 1 januari 2013 wordt Niels Van Campenhoudt, Lange Haagstraat 16 A 9260
Wichelen (Serskamp) effectief in dienst genomen als brandweerman bij de Vrijwillige
Brandweerdienst.
Art. 2 - Deze beslissing wordt aan de officier-dienstchef bezorgd.
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14. Verlenging tijdelijke aanstelling van officier-geneesheer Vrijwillige Brandweerdienst
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 mei 2007 waarbij
een betrekking van onderluitenant-geneesheer bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst
vacant werd verklaard;
Overwegende dat in de tweede helft van 2007 twee oproepen
voor de invulling van de betrekking zijn gepubliceerd en dat zich niemand kandidaat heeft gesteld
voor de vacante betrekking;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten d.d. 19 december 2007,
17 december 2008, 23 november 2009, 15 december 2010 en 21 december 2011 waarbij dr. Hubert
Bulté als waarnemend luitenant-geneesheer bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst is
aangesteld telkens met ingang van 1 januari en dat voor maximaal één jaar, maar dat de aanstelling
jaarlijks verlengd kan worden;
Overwegende dat zich nog steeds niemand heeft aangemeld
voor de vacante betrekking;
Overwegende dat, als de brandweerzone rechtspersoonlijkheid
verwerft, er niet langer een plaatselijke aanstelling van een officier-geneesheer nodig is;
Overwegende dat dr. Bulté bereid is de functie tijdelijk verder
waar te nemen na het bereiken van de leeftijdsgrens;
Gelet op art. 90, 92, 94, 100 en 149 van de gemeentewet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is : Hubert Bulté : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 - Dr. Hubert Bulté, Kerkbaan 36 9260 Wichelen verder aan te stellen tot waarnemend
luitenant-geneesheer bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst met ingang van
1 januari 2013.
Art. 2 - Deze verlenging geldt voor maximaal 1 jaar tot een kandidaat voor de betrekking van officiergeneesheer zich na een nieuwe oproep aanmeldt. De aanstelling kan van jaar tot jaar verlengd
worden.
Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
Gezien dit de laatste gemeenteraad is van de huidige legislatuur, gaat de raad eenparig akkoord om
de notulen staande de vergadering goed te keuren. De notulen worden staande de vergadering
opgemaakt en goedgekeurd met algemene stemmen.
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De zitting wordt gesloten te 21.05 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

A. Van Wesemael.

