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Zitting van 20 februari 2013
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

Kenneth Taylor, burgemeester.
Luc Galle, voorzitter.
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut,
Christoph Van de Wiele, schepenen.
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke,
Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele,
Els Stichelmans, Jan Baeyens, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom,
raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

De zitting wordt geopend om 20.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1.

Beleids- en beheerscyclus Gemeente en OCMW - Goedkeuring omgevingsanalyse

Schepen Christoph Van de Wiele, tevens OCMW-voorzitter, licht dit agendapunt toe. De bedoeling
van de BBC is de middelen op een efficiënte en effectieve manier in te zetten. In het voorliggend
document zijn parameters en kengetallen opgenomen, die dienen als basis voor verdere
brainstorming. Hij dankt de managementteams van gemeente en OCMW voor het geleverde werk en
wijst erop dat vijf maatschappelijke trends naar voren zijn gekomen uit hun denkwerk : vergrijzing,
digitalisering, kloof tussen arm en rijk, hoppen en shoppen en atomisering/individualisering.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
aanpassingen;
Gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanpassingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 30 mei 2012 houdende de
goedkeuring van de opstartnota in het kader van de invoering van de beleids- en beheerscyclus in de
plaatselijke besturen;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 29 augustus 2012 houdende de
goedkeuring van de inhoudelijke startnota’s ‘binnenzorg’, ‘buitenzorg’, ‘individuele zorg’ en ‘interne
analyse’, opgemaakt door de leden van het ambtelijke coördinatieteam van OCMW en gemeente in
het kader van de invoering van de beleids- en beheerscyclus in de plaatselijke besturen;
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Gelet op de omgevingsanalyse die werd opgemaakt door het
ambtelijke coördinatieteam;
Overwegende dat deze ontwerptekst ter goedkeuring aan de
raad worden voorgelegd, zodat deze analyse de basis kan vormen voor de verdere beleidsbepaling
binnen het meerjarenplan 2014-2019;
Met algemene stemmen.
Besluit
Enig artikel – Neemt kennis van de omgevingsanalyse, in het kader van de invoering van de beleidsen beheerscyclus opgemaakt door de leden van het ambtelijke coördinatieteam van OCMW en
gemeente en keurt die goed.

2.

OCMW-Budget 2013 - Kennisname
De raad,

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 januari 2010
waarbij de meerjarenplanning 2010-2013 van het OCMW werd goedgekeurd;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn
d.d. 29 januari 2013 waarbij het budget 2013 van het OCMW werd vastgesteld;
Gelet op het document met het budget 2013 dat een
beleidsnota en een financiële nota omvat;
Gelet op de financiële nota meerjarenplan 2013-2015 van het
OCMW;
Gelet op het besluit d.d. 1 februari 2013 van het college van
burgemeester en schepenen houdende gunstig advies voor het OCMW-budget 2013;
Gelet op art. 150 van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Overwegende dat de bedragen vermeld in het budget 2013
overeenstemmen met het goedgekeurde meerjarenplan; dat de gevraagde exploitatietoelage van
€ 1 600 000 meer dan € 478 000 lager ligt dan het cijfer voorzien in de meerjarenplanning;
Besluit
Art. 1 – Neemt kennis van het budget 2013 van het OCMW.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de OCMW-voorzitter en aan de heer
Provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.
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3.

Gemeentebudget 2013

De zitting wordt geschorst tussen 20.04 uur en 20.13 uur. Aansluitend dankt schepen Daniël Praet de
financieel beheerder en de gemeentediensten voor het gepresteerde werk.
Raadslid Kurt Rasschaert merkt op dat er € 25 000 is voorzien voor het ontwerpen van een promenade
aan de Scheldedijk. Wat is de visie daarover en zal die er komen ? De burgemeester rekent op een
samenwerking daarvoor met de afdeling Zeeschelde. Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of er een idee
is van de beschikbare budgettaire ruimte voor de uitvoering ervan. De burgemeester geeft toe daar nog
niet op te kunnen antwoorden. Schepen Daniël Praet antwoordt dat pas als er een akkoord is met de
Zeeschelde, een visie kan worden uitgewerkt. Raadslid Karel Bontinck vraagt hoelang dat nog zal duren.
De burgemeester antwoordt dat dat van de Zeeschelde afhangt. De gemeente zal sturen, het wordt
zeker geen megalomaan project, maar de bedoeling is de Schelde dichter bij de gemeente te brengen.
Wie geen ontwerp heeft, kan ook niet met de Zeeschelde praten. Schepen Kristof De Smet wijst erop dat
de voorbereidende studies van de Zeeschelde al 7 jaar lopen.
Raadslid Kurt Rasschaert vraagt wat er aan het oorlogsmonument in Schellebelle gaat gebeuren.
Schepen Daniël Praet stelt dat er in het kader van ‘100 jaar Groote Oorlog’ in 2014 iets wordt gedaan
aan de scheuren in de blauwe hardsteen. De burgemeester vult aan dat de bielzen zullen worden
vervangen door de historische omheining.
Raadslid Dietlinde Bombeke stelt vast dat er € 70 000 voorzien is voor de drugspreventiemedewerker.
Worden daar ook projecten rond georganiseerd ? Schepen Anneleen Rimbaut stelt dat er sensibilisering
naar scholen en jeugdhuizen op het getouw zal worden gezet. Schepen Christoph Van de Wiele wil de
samenwerkingsverbanden met andere gemeenten kritisch opvolgen. De gemeente Wetteren domineert
die vaak in onze streek.
Raadslid Els Stichelmans vraagt zich af waarom de openbare verlichting op de Scheldebrug ten laste
van de gemeente is vervangen. Het Vlaamse Gewest is toch beheerder van de weg én de brug ? De
burgemeester repliceert dat de vraag om tussenkomst is gesteld aan het Vlaamse Gewest. De
verlichting is altijd gemeentelijk, maar je kunt subsidies aanvragen om ze te plaatsen.
Raadslid Gert Van Tittelboom stelt vast dat er € 40 000 is voorzien voor de aankoop van een
elektrisch voertuig. Schepen Kristof De Smet reageert dat de gemeente het juiste type wil kopen, het
bedrag moet voldoende ruimte geven.
Raadslid Kurt Rasschaert merkt een verschil in toelagen aan de kerkfabrieken op. Schepen Daniël Praet
geeft toe dat dat soms raar loopt. Eventueel wordt bij budgetwijziging in de loop van het jaar nog een
toelage gevraagd. Principieel zit de aanvraag van een toelage al in het meerjarenplan. Raadslid Gert Van
Tittelboom stelt in 2014-2015 een verdubbeling vast van het budget van de kerkfabriek in Schellebelle.
De schepen antwoordt dat de binnenrestauratie van de kerk daar is voorzien.
Raadslid Kurt Rasschaert heeft veel kredieten gezien voor recepties : wel € 69 000. De burgemeester
stelt geen vragende partij te zijn voor recepties. Raadslid Gert Van Tittelboom linkt dat aan het feit
dat er een schepen van feestelijkheden is en een van evenementen. Raadslid Luc Van Leuven is van
mening dat het afschaffen van recepties een utopie is. Het sociale weefsel blijft erdoor behouden en
de politici hebben zo hun recepties om contact te houden met de mensen. De burgemeester stelt dat
ook de opening van een gebouw onder receptiekosten valt. Schepen Daniël Praet wijst erop dat het
budget 2013 is teruggeschroefd naar het niveau van 2011. De burgemeester vult nog aan dat uit de
rekening zal blijken of het voorziene bedrag is opgebruikt.
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Raadslid Luc Van Leuven vraagt of voor dit schooljaar voor het leerlingenvervoer al iets is beslist :
blijft dat dezelfde trend behouden ? Schepen Kristof De Smet stelt dat in het voorjaar met de
betrokkenen het leerlingenvervoer zal worden geëvalueerd.
Raadslid Els Stichelmans heeft gelezen dat er 10 chalets zullen worden aangekocht. Het is goed dat
die regelmatig worden gebruikt. Zullen zij worden verhuurd aan naburige gemeenten ? De
burgemeester repliceert dat tussen gemeenten onderling materiaal vaak gratis wordt uitgeleend.
Raadslid Gert Van Tittelboom wil weten of ook verenigingen daarvan gebruik kunnen maken. De
burgemeester antwoordt dat zoiets bij reglement valt te overwegen. De gemeente zal in elk geval
niet zelf chalets huren voor verenigingen.
Raadslid Els Stichelmans merkt op dat een deel van het kerkhof van Wichelen wordt gehuurd van de
Zeeschelde. Kan over die hoge prijs worden onderhandeld? De burgemeester riposteert dat dat
gekaderd is in de samenwerkingsovereenkomst met de Zeeschelde. Dat is Vlaamse politiek.
Het budget 2013 wordt voorgelegd met de voorziene bijlagen
Het geraamd budgetresultaat 2012 gewone dienst bedraagt € 5 689 843
De ontvangsten gewone dienst eigen dienstjaar bedragen € 10 957 560
De uitgaven gewone dienst eigen dienstjaar bedragen € 11 489 742
De uitgaven gewone dienst vorige dienstjaren bedragen € 34 531
De uitgaven overboekingen bedragen € 225 853
Het geraamd budgetresultaat 2013 gewone dienst bedraagt € 4 897 277
Het geraamd budgetresultaat 2012 buitengewone dienst bedraagt € 0
De ontvangsten buitengewone dienst eigen dienstjaar bedragen € 3 231 172
De uitgaven buitengewone dienst eigen dienstjaar bedragen € 3 341 629
De uitgaven buitengewone dienst vorige dienstjaren bedragen € 115 396
De ontvangsten overboekingen bedragen € 225 853
Het geraamd budgetresultaat 2013 buitengewone dienst bedraagt € 0
Met 12 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van
Malderen, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Ann Van Wesemael, Inge
Van Steendam, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele) bij 9 onthoudingen (Luc Van Leuven,
Dietlinde Bombeke, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans, Jan Baeyens, Karel Bontinck, Kurt
Rasschaert, Gert Van Tittelboom en Luk Galle).

4.

Belasting op de afgifte van rijbewijzen

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt waarom er een extra belasting wordt ingevoerd. De
burgemeester antwoordt dat daarover overleg is geweest tussen de gemeentebesturen van het
arrondissement Dendermonde. Daar is beslist die prijs te vragen, wij doen immers de papieren
rompslomp. Betrokken raadslid vraagt dat dan ook zo te communiceren. Raadslid Jan Baeyens vraagt
of die registratie via het e-loket kan. Dat wordt waarschijnlijk nog weinig gebruikt.
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De raad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op het decreet van 31 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2010 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs in ID-1-formaat;
Overwegende dat bij voormeld koninklijk besluit het rijbewijs
in ID-1-formaat – bankkaartformaat wordt ingevoerd en dat dat type rijbewijs het rijbewijs in
papieren drieluikversie vervangt;
Overwegende dat de Federale Overheidsdienst Mobiliteit een
kostprijs verrekent voor de afgifte van het rijbewijs in bankkaartformaat;
Overwegende dat de gemeenten bijkomend een belasting
kunnen heffen op de afgifte van rijbewijzen;
Overwegende dat het aangewezen is om een gemeentelijke
belasting op de afgifte van rijbewijzen in te voeren bovenop de kostprijs aangerekend door de FOD
Mobiliteit (momenteel € 20);
Gelet op de brief d.d. 3 januari 2013 van de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer inzake de uitbreiding van het pilootproject Mercurius naar alle
Belgische gemeenten wat het rijbewijs in bankkaartmodel betreft;
Met 17 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc
Vereecken, Rosa Van den Abeele, Jan Baeyens, Kurt Rasschaert en Luk Galle) bij 4 onthoudingen (Luc
Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom).
Besluit.
Art. 1 – Een belasting te heffen ten laste van de personen aan wie een bankkaartmodel rijbewijs
wordt afgeleverd. De belasting is verschuldigd bovenop de kostprijs aangerekend door de FOD
Mobiliteit (momenteel € 20) gevestigd vanaf de invoering van het bankkaartmodel rijbewijs voor een
termijn eindigend op 31 december 2013.
Art. 2 – De belasting wordt als volgt vastgesteld : €5 voor een rijbewijs of een voorlopig rijbewijs.
In geval van vergissing of bij vernieuwing met medisch attest groep 1 wordt er geen vergoeding of
belasting geheven. Duplicaten worden niet meer afgeleverd.
Art. 3 – Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting in consignatie worden gegeven bij de
financieel beheerder of bij haar afgevaardigde als het stuk niet onmiddellijk bij zijn aanvraag
afgegeven kan worden.
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Art. 4 – De contantbelasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante
inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting een kohierbelasting.
Art. 5 – De belastingsplichtige kan een bezwaar tegen deze beslissing indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet gemotiveerd worden en op straffe van nietigheid
schriftelijk worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen de drie
maanden vanaf de datum van de contante inning van de belasting, of ingeval van inkohiering, vanaf
de derde kalenderdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of van de
kennisgeving van de aanslag.
Art. 6 – Deze beslissing wordt aan de heer Gouverneur opgestuurd.

5.

Goedkeuring politiedotatie 2013 - Rechtzetting

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Het gaat om een cijferfout in het besluit van de vorige
gemeenteraadszitting.
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 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 de brief d.d. 9 januari 2013 van de federale dienst van
de gouverneur waarin wordt opgemerkt dat in het gemeenteraadsbesluit d.d. 19 december 2012 in
het beslissend gedeelte van het besluit sprake is van € 930 280;
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Overwegende dat het hier gaat om een materiële fout die
rechtgezet dient te worden;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 151;
Met algemene stemmen
Besluit.
Art. 1 – De politiedotatie van de gemeente Wichelen wordt voor het dienstjaar 2013 vastgesteld op
€ 935 280.
Art. 2 – Twee afschriften van onderhavige beslissing zullen worden doorgestuurd aan de heer
Provinciegouverneur en een afschrift aan de voorzitter van het Politiecollege.

6.

Retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten - Aanpassing

De burgemeester licht dit agendapunt toe. De gezondheidsindex dient de index van de
consumptieprijzen te vervangen.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 21 december 2011
waarbij een retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten werd ingesteld;
Gelet op het mailbericht d.d. 16 januari 2013 van de dienst
Brandweer van de stad Aalst inzake de indexering van de retributie op de tussenkomsten van de
brandweerdiensten;
Overwegende dat het wettelijk verplicht is de indexering van
de loonkosten te baseren op de gezondheidsindex en niet op de consumptie-index, zoals aangegeven
in artikel 7 van het betrokken retributiereglement;
Gelet op de artikelen 42, 94, 186 en 253 van het
gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Art.7 van het retributiereglement op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten,
vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 21 december 2011, wordt als volgt gewijzigd : De tarieven,
vermeld in artikel 6, 1°, A, worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op
1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule R x I waarbij :
i
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R = tarief zoals vastgesteld in artikel 6, 1°, A;
I = index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2012 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2013
i = de index van de maand december 2011 (117,52)
Art. 2 – Deze wijziging heeft uitwerking vanaf 1 januari 2013.
Art. 3 – Deze wijziging bekend te maken overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
Art. 4 – In het kader van artikel 248 en 253 van het gemeentedecreet een kopie van deze wijziging
aan de provinciegouverneur aangetekend op te sturen.

7.

Gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst - Aanvulling
aanwervingsvoorwaarden en weddeschaal vrijwillige ambulanciers

De burgemeester licht dit agendapunt toe. De ambulanciers worden betaald op het niveau van een
sergeant bij de brandweerdienst en dat voor minimum twee uur per interventie.
De raad,
Gelet op de wet betreffende de Civiele Bescherming,
inzonderheid artikel 13;
Gelet op het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling
van de modellen van reglement voor de organisatie van een gemeentelijke brandweerdienst, artikel
18 en 25, van de bijlagen 1, respectievelijk 2 en 3, gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 juni 1999;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 november 2012
inzake de vaststelling van het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de
brandweerdienst;
Gelet op het besluit van de heer Gouverneur d.d. 17 december
2012 waarbij bovengenoemd reglement werd goedgekeurd;
Overwegende dat ook voor de vrijwillige ambulanciers nog
aanwervingsvoorwaarden en een weddeschaal vastgesteld dienen te worden;
Overwegende dat binnen de brandweerzone Zuid-Oost ook de
gemeentelijke brandweerdienst van Wetteren over vrijwillige ambulanciers beschikt en dat het
aangewezen is die aanwervingsvoorwaarden en weddeschaal over te nemen;
Gelet op de gemeentewet;
Met algemene stemmen.
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Besluit
Art. 1 – Het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de gemeentelijke
brandweerdienst, vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit d.d. 28 november 2012, aan te vullen met
een artikel 10bis luidend als volgt :
Artikel 10bis
De aanwervingsvoorwaarden voor de graad van ambulancier(ster) worden bepaald als volgt :
1. Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie
2. Uiterlijk zes maanden na het einde van de stage in de gemeente wonen waar de
brandweerdienst gevestigd is of binnen een straal van 7 km waarvan het brandweerstation
het beginpunt is
3. Ten minste 18 jaar oud zijn. De minimumleeftijdsgrens moet bereikt zijn op de dag van de
indiensttreding
4. Ten minste 1,60 meter groot zijn
5. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor
gesolliciteerd wordt. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit
het strafregister. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een
ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een verklarende nota
voorleggen.
6. In orde zijn met de dienstplichtwetten
7. Lichamelijk geschikt bevonden zijn bij een geneeskundig onderzoek, dat altijd voorafgaat aan
de proeven inzake lichamelijke geschiktheid en selectie
8. Houder zijn van een brevet van ambulancier(ster), of het behalen tijdens de stageperiode en
uitgereikt door een officieel erkend organisme. De houders van een diploma van minstens
verpleger of verpleegster of gelijkgestelde worden vrijgesteld van het bezit van bovenvermeld
brevet.
9. Slagen voor de proeven inzake lichamelijke geschiktheid die door het college van
burgemeester en schepenen vastgesteld worden op voorstel van de officier-dienstchef en
genomen worden uit de proeven voorzien onder de aanwervingsvoorwaarden van artikel 10.
Het geneeskundig onderzoek en de proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn eliminerend
en gaan elke andere selectieproef vooraf.
Art. 2 – Bovengenoemd reglement in artikel 41, 1° aan te vullen als volgt in de tabel met de graden
en referteschalen en de daaronder volgende tekst eveneens toe te voegen :
Graad
Referteschaal
Ambulancier – (brandweerman)
PB 3
Het vrijwilligerspersoneel dat tevens personeelslid is van de gemeente Wichelen en/of het OCMW
Wichelen en dat conform zijn rechtspositieregeling een dienstvrijstelling geniet om als vrijwilliger van
een brandweerkorps prestaties voor dringende hulpverlening te verrichten, kan geen dubbele betaling
genieten. Zij krijgen per prestatie bij de brandweer een vergoeding van één uur uitbetaald conform
hun brandweergraad die geldt als kostenvergoeding voor de gemaakte kosten (verplaatsing, ..)
wanneer ze gebruik maken van hun dienstvrijstelling.
Buiten de normale diensturen als lid van het gemeentepersoneel zal hen de hierboven vermelde
uurbezoldiging worden uitbetaald zoals vermeld onder 4°.
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Art. 2 – Bovenvermelde aanvullende bepalingen worden van kracht op 1 januari 2013.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing samen met de gecoördineerde versie van het reglement te
bezorgen aan de toezichthoudende overheid, de heer Provinciegouverneur, Federale Directie
politiezaken en wapens – Brandweer, Kalandeberg 1 9000 Gent en aan de Hulpverleningszone ZuidOost, Jozef Cardijnstraat 66 9420 Erpe-Mere.

8.

Verkoop oude ladderwagen Brandweerdienst

De burgemeester licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 april 2011
houdende de aankoop van een ladderwagen met staatstoelage en de toevoeging ervan aan het
meerjarenprogramma 2002-2007;
Overwegende dat die nieuwe ladderwagen begin december
2012 in dienst is genomen;
Overwegende dat de oude ladderwagen van het merk
Mercedes, type L1313, bouwjaar 1976 sedertdien niet meer wordt ingezet en dus overbodig is
geworden;
Overwegende dat er particuliere belangstelling bestaat voor de
aankoop ervan;
Overwegende dat het daarom aangewezen is de oude
ladderwagen openbaar te verkopen zodat elke geïnteresseerde dezelfde kansen heeft om die aan te
kopen;
Overwegende dat het de gemeenteraad toekomt om de
voorwaarden voor een openbare verkoop vast te leggen en het college te belasten met de praktische
uitvoering ervan;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Een oude ladderwagen, merk Mercedes (bouwjaar 1976), type L 1313 met volgende
kenmerken te koop aan te bieden : tarragewicht :12 260 kg, kilometerstand : 43 983 km,
keuringsbewijs geldig tot 26 juli 2013, lengte Metz ladderpakket : 30 meter, dubbele cabine voor 6
personen, reddingskorf met automatische horizontaalstelling, materiaalkasten afgesloten met
aluminium rolluiken.
Art. 2 – De instelprijs te bepalen op € 2 500.
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Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de praktische uitvoering van de
openbare verkoop.
Art. 4 – De opbrengsten van de verkoop in te schrijven op art. 351/773-98 van het budget 2013.

9.

Aankoop van bouwstoffen en materialen voor de technische dienst 2013 - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. De materialen worden aangekocht voor
werken in eigen beheer. Het gaat om mager beton, steenslag, … Raadslid Gert Van Tittelboom leest
dat het gaat om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, wat ook voor de
agendapunten 10 en 11 geldt. De schepen legt uit dat het college beslist wie wordt aangeschreven,
ook raadsleden mogen leveranciers suggereren.
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 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de uitvoerende technische dienst regelmatig
bouwstoffen aankoopt voor het uitvoeren van werken in eigen beheer;
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van
bouwstoffen en materialen voor de technische dienst 2013” een bijzonder bestek met nr. 2013/01
werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 16.660,00 excl. btw of € 20.158,60 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de
lastvoorwaarden voor deze opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget 2013 op artikel 421/140-02 van de gewone dienst;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/01 en de raming voor de
opdracht “Aankoop van bouwstoffen en materialen voor de technische dienst 2013”, opgesteld door
de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek
en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 16.660,00 excl. btw of
€ 20.158,60 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 2013 op artikel 421/140-02 van de
gewone dienst.

10. Maaien Grasbermen 2013-2015 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Er wordt twee keer per jaar gemaaid.
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;
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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 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Maaien
Grasbermen 2013-2015” een bijzonder bestek met nr. 2013/02 werd opgesteld door de Technische
Dienst;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Maaien Grasbermen 2013), raming: € 21.262,50 excl. btw of € 25.727,63 incl. 21% btw
* Verlenging (Maaien grasbermen 2014), raming: € 21.262,50 excl. btw of € 25.727,63 incl. 21% btw
* Verlenging (Maaien grasbermen 2015), raming: € 21.262,50 excl. btw of € 25.727,63 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 63.787,50 excl. btw of € 77.182,89 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 2013, op artikel 421/140-06 van de gewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/02 en de raming voor de
opdracht “Maaien Grasbermen 2013-2015”, opgesteld door de Technische Dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in
de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming voor 2013 bedraagt € 21.262,50 excl. btw of € 25.727,63 incl. 21%
btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
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Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2013, op artikele 421/140-06 van de
gewone dienst.

11. Leveren en plaatsen gietasfalt gemeentewegen - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Deze winter is er veel schade aan de wegen
toegebracht : zij zullen waar nodig worden hersteld. Gietasfalt is asfalt zonder steenslag. Hij denkt
aan de Watermolenweg, de Watermolenstraat, de Bogaert, Elsbrug, Boeygem, …
Raadslid Herman Van Renterghem merkt op dat de Statiestraat in Wichelen, die begin juni 2012
plechtig is ingewandeld, een slechte bovenlaag heeft gekregen. De schepen antwoordt dat er
proefboringen zijn gebeurd, dat er al iets is gemeld, maar dat er nog een rondgang voor de
voorlopige oplevering moet gebeuren.
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 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en
plaatsen gietasfalt gemeentewegen” een bijzonder bestek met nr. 2013/03 werd opgesteld door de
Technische Dienst;
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Overwegend dat de gemeentewegen op verschillende plaatsen
plaatselijk hersteld dienen te worden met gietasfalt;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 28.905,00 excl. btw of € 34.975,05 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 2013 op artikel 421/731-60 (89495) te financieren met een lening;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/03 en de raming voor de
opdracht “Leveren en plaatsen gietasfalt gemeentewegen”, opgesteld door de Technische Dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in
de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 28.905,00 excl. btw of € 34.975,05 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 2013 op artikel 421/731-60 (89495)
te financieren met een lening.

12. Definitieve Vaststelling RUP Grenscorrectie Steenakkerstraat
Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. Bij het digitaliseren van de grenzen van het gewestplan
zijn enkele foutjes gebeurd : die worden hier gecorrigeerd, deels in woon- en deels in agrarisch
gebied. In compensatie wordt een deel van het woongebied en buffergebied in de Doornweg
omgezet naar gemeenschapsvoorzieningen.
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;
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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 6 juli 2011 om
een ontwerper aan te stellen voor het opmaken van het RUP Grenscorrectie Steenakkerstraat;
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 28 oktober 2011;
Gelet op het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “RUP Grenscorrectie Steenakkerstraat”, 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 24
september 2012 en het verslag ervan;
Gelet op de plenaire vergadering gehouden op 3 oktober 2012,
het verslag ervan en de schriftelijke adviezen;
Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van 19 november
2012 tot en met 18 januari 2013 en de schriftelijke adviezen van de gewestelijk stedenbouwkundig
ambtenaar en de deputatie Oost-Vlaanderen;
Gelet op de vergadering van de Gecoro gehouden op 28
januari 2013 en het verslag ervan;

Met algemene stemmen.
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.
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13. Uitbreiding elektriciteits- en gasdistributienetten gemeentedomein Wichelen
Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 21 december 2011
inzake de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze voor de opdracht
‘het oprichten van lokalen voor VKSJ, KLJ en Schuttersgilde zonder technieken”;
Gelet op het collegebesluit d.d. 22 juni 2012 inzake de
goedkeuring van de gunning voor het oprichten van lokalen voor VKSJ, KLJ en Schuttergilde zonder
technieken aan Bouwbedrijf VMG-De Cock nv, Industriepark-West 55 9100 Sint-NIklaas;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 maart 2012
houdende de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het deel technieken
voor de lokalen VKSJ, KLJ en Schuttersvereniging op het gemeentedomein;
Gelet op het collegebesluit d.d. 5 oktober 2012 houdende de
goedkeuring van de gunning van het deel elektriciteit voor de lokalen VKSJ, KLJ en Schuttersgilde op
het gemeentedomein aan Algemene Elektriciteit Jaak Andries, B.A. Heymanstraat 63 9140 Temse;
Gelet op het collegebesluit d.d. 5 oktober 2012 houdende de
goedkeuring van de gunning van het deel cv, ventilatie en sanitair voor de lokalen VKSJ, KLJ en
Schuttersgilde op het gemeentedomein aan de bvba Maverko, Sint-Elooistraat 57 9080 Zeveneken;
Overwegende dat voor de aansluiting van de elektriciteits- en
gasvoorziening de distributienetten op het gemeentedomein uitgebreid dienen te worden;
Gelet op de brief d.d. 5 december 2012 van Eandis/Imewo,
Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas houdende de definitieve voorwaarden voor de uitbreiding van de
elektriciteits- en gasdistributienetten op het gemeentedomein te Wichelen met het oog op de
aansluiting van de nieuwe jeugdlokalen aldaar;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Door Eandis de elektriciteits- en gasdistributienetten op het gemeentedomein te Wichelen te
laten uitbreiden tegen de offerteprijs van € 6 773 (BTW inbegrepen).
Art. 2 – Deze uitgave te betalen op het krediet 762/722-60/2012 (76275), voorzien bij het budget
2013.
Art. 3 – Deze beslissing op te sturen aan Eandis, Infrastructuurgebied Schelde-Waas, dienst Studies
en Aanleg, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas.
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14. Aankoop informaticamateriaal - laptop burgemeester.
Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. De burgemeester heeft een oud toestel
overgenomen en wenst nu met een laptop te werken.
Raadslid Jan Baeyens vraagt of die aankoop in de buitengewone uitgave zit voor
informaticamateriaal. De schepen antwoordt dat de aankoop deel uitmaakt van een globaal pakket.
Het raadslid vraagt of het materiaal kan worden doorgeschoven naar de scholen. Schepen Kristof De
Smet wijst erop dat € 19 000 is voorzien voor de aankoop van smartboards. De burgemeester vult
aan dat niet elke computer dezelfde software heeft. Hij stelt ook dat er twee leveranciers zijn van
software binnen de gemeente. Raadslid Jan Baeyens vraagt of er een ICT-ambtenaar wordt
aangeworven. Schepen Christoph Van de Wiele wil eerst een omgevingsanalyse maken en het goede
behouden of optimaliseren.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald
de artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat met de verhuis naar de nieuwbouw Sociaal
Huis Oud Dorp 2 te Wichelen er overgegaan werd tot de aankoop van heel wat nieuw
informaticamateriaal maar er ook een deel werd gerecupereerd;
Overwegende dat er van het gerecupereerde
informaticamateriaal een pc aan vervanging toe is;
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Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als
voorwerp “Aankoop informaticamateriaal – laptop burgemeester” wordt geraamd op € 1.600 incl.
21 % BTW;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien in het budget van 2013 op artikel
104/742-53 van de buitengewone dienst;
Met 20 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De
Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van Steendam, Herman Van
Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Jan Baeyens, Karel Bontinck,
Kurt Rasschaert en Luk Galle) bij 1 onthouding ( Gert Van Tittelboom)
Besluit.
Art. 1 – Volgend informaticamateriaal aan te kopen :
- 1 laptop
De kostenraming bedraagt € 1.600 incl. 21 % btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel 104/742-53 van
de buitengewone dienst van het dienstjaar 2013, zoals voorzien in het budget 2013.
Deze uitgave wordt gefinancierd met eigen middelen.

15. Bouwen garage Rode Kruis - Uitbreiding opdracht bouwen lokalen voor KLJ, VKSJ en
Schuttersgilde
De burgemeester licht dit agendapunt toe. Het Rode Kruis heeft aangeklopt voor de vernieuwing van
de garage. De bestaande staan er bouwvallig bij. Hier is een voorstel voor een uitbreiding aan een
gunstige prijs : de voorgestelde aannemer had bij de basisinschrijving het beste bod van 12
inschrijvingen.
Raadslid Dietlinde Bombeke noemt de gunning duur. De burgemeester beaamt dat. Genoemd
raadslid stelt dat er ook prijzen voor prefabboxen waren. De burgemeester stelt dat er een
engagement was met de betrokken vereniging. Dit is de goedkoopste oplossing binnen de
uniformiteit van de gebouwen op het gemeentedomein. De kans op een lagere prijs bij een nieuwe
aanbesteding is klein. Het is de laatste kans voor de uitvoering als meerwerk. Het Rode Kruis heeft
zelf de architecten en de aannemer aangesproken. Na dit gemeenteraadsbesluit kunnen zij weer aan
tafel. Raadslid Gert Van Tittelboom wijst erop dat er achter de huidige garages nog een
elektriciteitskast staat. Schepen Christoph Van de Wiele beaamt dat en verklaart dat die in het
gebouw moet worden geïntegreerd.
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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 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 2° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de uitbreiding van
de opdracht “Bouwen van lokalen voor KLJ, VKSJ en Schuttersgilde” werd gegund aan WARRP,
Denderstraat 6 te 9300 Aalst door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2012;
Overwegende dat het Rode Kruis gedeeltelijk wil tussenkomen
in de kosten voor de bouw van een nieuwe garage waardoor zij kunnen instaan voor de betaling van
de sectionaal poort en de gevelisolatie, twee bedragen, die daarom niet zijn opgenomen in de
onderstaande bedragen;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking door de opdracht van de huidige
aannemer uit te breiden;
Overwegende dat de oorspronkelijke opdracht het oprichten
van lokalen voor VKSJ, KLJ en Schuttersgilde zonder technieken werd gegund aan VMG - De Cock,
Industriepark-West 55 te 9100 St Niklaas, na een aanbestedingsprocedure met 12 inschrijvers, tegen
het bedrag van € 349.184,85;
Overwegende dat de uitbreiding met een garage voor het Rode
Kruis volgens de eenheidsprijzen van VMG - De Cock, Industriepark-West 55 te 9100 St Niklaas
(€ 67.254,71 excl. btw of € 81.378,20 incl. 21% btw), ongeveer 25% bedraagt;

272

Overwegende dat VMG-De Cock akkoord gaat met
bovenstaande uitbreiding van hun opdracht;
Overwegende dat de ontwerper voorstelt om, rekening
houdende met het voorgaande, de opdracht van VMG - De Cock, Industriepark-West 55 te 9100
St Niklaas uit te breiden tegen het nagerekende bedrag van € 67.254,71 excl. btw of € 81.378,20 incl.
21% btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget 2013 op artikel 762/722-60(76288) te financieren met een lening;
Overwegende dat een visum vereist is, dat op 6 februari 2013 een
visumaanvraag werd ingediend en dat de financieel beheerder het visum verleende op 6 februari 2013;
Met 15 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De
Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Inge Van Steendam, Marc Vereecken, Rosa Van den
Abeele, Els Stichelmans en Karel Bontinck) bij 6 onthoudingen (Dietlinde Bombeke, Herman Van
Renterghem, Jan Baeyens, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom en Luk Galle)
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de uitbreiding van de opdracht “Bouwen garage Rode
Kruis”, opgesteld door de ontwerper, WARRP, Denderstraat 6 te 9300 Aalst. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming van de uitbreiding bedraagt € 67.254,71 excl. btw of € 81.378,20 incl.
21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking, door uitbreiding van de bestaande opdracht.
Art. 3 – De uitbreiding van de opdracht van VMG - De Cock, Industriepark-West 55 te 9100 St Niklaas,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 67.254,71 excl. btw of € 81.378,20 incl. 21% btw
wordt goegekeurd.
Art. 4 – Het Rode Kruis zal instaan voor de betaling van de sectionaal poort en de gevelisolatie.
Art. 5 – De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bijzonder bestek.
Art. 6 – De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget 2013 op artikel
762/722-60(76288) te financieren met een lening.

16. Verkoop woning Wettersestraat 60 Schellebelle met twee perceeltjes grond
De burgemeester licht toe dat het bouwen van sociale woningen op deze site geen haalbare kaart is
voor ‘Eigen Dak’. Raadslid Luc Van Leuven wil weten voor hoeveel het pand indertijd werd
aangekocht. Schepen Daniël Praet stelt dat het de bedoeling was ook twee percelen daarnaast aan te
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kopen, maar dat blijkt nu niet meer rendabel. Raadslid Jan Baeyens vraagt of er een alternatief
bestaat. De burgemeester antwoordt dat rendabiliteit pas mogelijk is vanaf 6 appartementen.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 augustus 2006
houdende de aankoop van het onroerend goed Wettersestraat 60 Schellebelle met omgevende
grondstroken, kadastraal bekend als Wichelen, 3de afdeling, sectie A, nrs. 547S, 550G en 550K met
een totale oppervlakte van 4a40ca;
Overwegende dat de naastliggende verkrotte woningen na
jaren aandringen nog steeds niet aangekocht kunnen worden en dat de eigendommen bovendien
getroffen zijn door de rooilijn van de gewestweg N416;
Overwegende dat daardoor de realisatie van een sociaal
woonproject in het gedrang komt;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 26 december 2012,
opgemaakt door landmeter-expert Marc Vereecken;
Overwegende dat door deze vervreemding geen nadeel wordt
berokkend aan het geheel van de eigendom van de gemeente;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Volgende eigendommen in de Wettersestraat te Schellebelle openbaar te verkopen :
- De woning Wettersestraat 60, kadastraal bekend als Wichelen, 3de afdeling, sectie A, nr. 547S
met een oppervlakte van 170 m²
- Het achterliggende perceel grond, kadastraal bekend als Wichelen, 3de afdeling, sectie A, nr.
550G met een oppervlakte van 240 m²
- Het perceeltje grond, kadastraal bekend als Wichelen, 3de afdeling, sectie A, nr. 550K met een
oppervlakte van 40 m², dienstig als toegang tot een van de achtergelegen percelen
Art. 2 – De instelprijzen als volgt te bepalen :
- Voor de woning Wettersestraat 60 : € 98 000
- Voor het achterliggende perceel grond (240 m²) : € 1 200
- Voor het toegangverlenende perceeltje grond (40 m²) : € 800
Art. 3 – De gelden voortkomende van deze verkoop zullen in ontvangst geboekt worden onder art.
922/762-56.

17. Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening - aanwijzing maatschappelijke geledingen
Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. Het voorstel is om zeven geledingen aan te duiden
zoals tijdens de voorbije legislatuur.
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De raad,
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26
april 2000 en 8 december 2000, meer bepaald artikel 9, §3, 5de lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000
tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de
provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat in een gemeente met meer dan 10.000 en
niet meer dan 30.000 inwoners minstens 4 verschillende maatschappelijke geledingen opgeroepen
worden om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat in de vorige legislatuur volgende
maatschappelijke geledingen in de Gecoro vertegenwoordigd waren : land- en tuinbouw, werkgevers
of zelfstandigen, werknemers; natuur-, jeugd-, senioren- en sportverenigingen;
Overwegende dat die samenstelling evenwichtig is gebleken en
heeft geleid tot representatieve, maatschappelijk gedragen adviezen op het gebied van ruimtelijke
ordening;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1- Volgende maatschappelijke geledingen één of meer vertegenwoordigers toe te kennen in de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening :
• land- en tuinbouw
• werkgevers of zelfstandigen
• werknemers
• natuurverenigingen
• jeugdverenigingen
• seniorenverenigingen
• sportverenigingen
Art. 2 – De genoemde maatschappelijke geledingen uit te nodigen één of meer vertegenwoordigers
met plaatsvervanger voor te dragen voor lidmaatschap van de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening.

18. Aanduiding effectief en plaatsvervangend lid beheerscomité "De Leesdijk"
De raad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2004
inzake de goedkeuring van de overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale
vereniging “De Leesdijk” voor POB’s;
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Overwegende dat een beheerscomité samengesteld dient te
worden; dat elke gemeenteraad luidens art. 8 van de overeenkomst een lid dient af te vaardigen dat
burgemeester, schepen of raadslid is, alsmede een plaatsvangend lid, lid van de gemeenteraad, met
hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van de effectieve beheerder;
Op voorstel van het schepencollege;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
voor effectief lid : Bart Segers : ja : 21 stemmen
voor het plaatsvervangend lid : Ann Van Wesemael : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Bart Segers, schepen, Dreefstraat 46 9260 Wichelen wordt aangeduid als effectief lid van het
beheerscomité van “De Leesdijk”.
Ann Van Wesemael, raadslid, Brugstraat 31 9260 Wichelen wordt aangeduid als plaatsvervangend lid
van het beheerscomité van de interlokale vereniging “De Leesdijk”.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan de beherende gemeente van “De
Leesdijk” en aan het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

19. Plaatsen van twee foorkasten op het dorpsplein van Serskamp
Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe. De foorkasten zijn nodig voor de ondersteuning
van evenementen en festiviteiten in Serskamp.
Raadslid Jan Baeyens wil weten waar de foorkasten zouden worden geplaatst. Waarom twee kasten,
de afstand tot de tuinmuur is groot, met een goedkope kast type 1 moet een besparing mogelijk zijn.
Schepen Albert Van Malderen stelt dat bij de kermis in Serskamp de stroomtoevoer altijd te licht is.
De kabels moet je toch leggen, maar je moet wel vermijden dat er kabels over de rijweg moeten
worden gelegd. De burgemeester stelt voor om te beslissen over de aankoop van een foorkast,
ongeacht welk type en na te gaan of er bespaard kan worden op het voorgestelde bedrag terwijl de
huidige nood aan extra vermogen toch wordt beantwoord.
De raad,
Overwegende dat het gemeentebestuur twee keer per jaar een
kermis organiseert op en rond het dorpsplein van Serskamp, dat de vzw Beau Soleil jaarlijks een
culturele zomerbar organiseert in de pastorietuin daar in de buurt en dat driejaarlijks de
gemeentelijke 11-juliviering op het dorpsplein op het getouw wordt gezet;
Overwegende dat daardoor de vraag naar elektrische stroom
stijgt en dat een oplossing kan worden gevonden in de plaatsing van twee bijkomende foorkasten
langsheen de afsluiting aan de voorkant van het kerkhof rond de kerk;
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Gelet op de brieven van Eandis/Imewo d.d. 17 september 2012
inzake de levering en plaatsing van twee foorkasten in de Dorpstraat 51 te Serskamp;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Door Eandis twee foorkasten aan de Dorpstraat ter hoogte van de kerk in Serskamp naast
elkaar te laten plaatsen tegen de offerteprijs van € 4 101,92 x 2 = € 8 203,84 (exclusief BTW).
Art. 2 – Deze uitgave te betalen op het krediet 421/744-51, voorzien in het budget 2013.
Art. 3 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen
Art. 4 – Deze beslissing op te sturen aan Eandis/Imewo, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas

20. Intercommunale Finiwo - Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 maart 2013 Goedkeuring agenda
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente deelneemt aan het
intergemeentelijk samenwerkingsverband “Financieringsintercommunale voor investeringen in
West- en Oost-Vlaanderen “ afgekort tot Finiwo;
Overwegende dat de gemeente wordt opgeroepen deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finiwo die bijeengeroepen wordt op 18
maart 2013 per aangetekend schrijven van 21 december 2012;
Overwegende dat – in overeenstemming met artikel 57 van het
Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking – Finiwo binnen de
eerste drie maanden van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele
vernieuwing van de bestuursorganen moet overgaan;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Finiwo d.d. 18 maart 2013 met als enig agendapunt : statutaire benoemingen.
Art. 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
Finiwo van 18 maart 2013 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
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Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Finiwo, p.a. Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, t.a.v. de
heer Alain Petit.

21. Intercommunale Imewo - Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 maart 2013 Goedkeuring agenda
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente voor het distributiebeheer
elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale
Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;
Overwegende dat de gemeente wordt opgeroepen deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Imewo die bijeengeroepen wordt op 18
maart 2013 per aangetekend schrijven van 18 december 2012;
Overwegende dat – in overeenstemming met artikel 57 van het
Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking – Imewo binnen de
eerste drie maanden van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele
vernieuwing van de bestuursorganen moet overgaan;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Imewo d.d. 18 maart 2013 met als enig agendapunt : statutaire ontslagnemingen/benoemingen.
Art. 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Imewo van 18 maart 2013 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Imewo, ter attentie van het secretariaat, p.a. Brusselsesteenweg 199 9090 Melle

22. Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 20 maart 2013 intercommunale Westlede Goedkeuring agendapunten
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
Intercommunale Westlede;
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Gelet op de brief d.d. 14 januari 2013 van de Intercommunale
Westlede met de agenda van de algemene vergadering van 20 maart 2013 met als enig agendapunt
samenstelling van de Raad van Bestuur;
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;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – De gemeenteraad betuigt zijn akkoord met het agendapunt dat door de raad van bestuur op
de agenda werd geplaatst van de algemene vergadering van de Intercommunale Westlede d.d. 20
maart 2013.
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, Smalle Heerweg
60 9080 Lochristi en aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

23. Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 14 maart 2013 van de Intercommunale Verko Goedkeuring agenda
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de
Intercommunale Verko;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de
intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief dienaangaande;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 21 januari 2013 in verband
met de Bijzondere Algemene Vergadering van Verko op donderdag 14 maart 2013;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt
uitziet:
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1.
2.
3.
4.
5.

Verwelkoming.
Aanstellen van een schrijver en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten).
Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 18 december 2012
Benoeming van bestuurders
Vaststelling van de rangorde van de door de gemeente aangeduide “bestuurders met
raadgevende stem”
6. Diversen.
Gelet op het gemeentedecreet.
Met algemene stemmen.
Besluit.

Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 14
maart 2013 van de Intercommunale Verko.
Art. 2 – De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering van de Intercommunale Verko van 14 maart 2013 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.

24. Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 14 maart 2013 van de intercommunale DDS Goedkeuring agenda
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de
Intercommunale DDS c.v.;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de
intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief dienaangaande;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 21 januari 2013 van DDS
waarbij de gemeente wordt uitgenodigd tot de Bijzondere Algemene Vergadering op donderdag
14 maart 2013;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt
uitziet:
1. Verwelkoming
2. Aanduiding van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 der statuten)
3. Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 18 december 2012
4. Benoeming van bestuurders
5. Vaststelling van de rangorde van de door de gemeenten aangeduide “bestuurders met
raadgevende stem”.
6. Diversen
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Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 14
maart 2013 van de Intercommunale DDS c.v.
Art. 2 – De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de vergadering van de
Intercommunale DDS c.v. van 14 maart 2013 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.

25. Algemene Vergadering d.d. 19 maart 2013 - Intercommunale Blijdorp III - Goedkeuring
agendapunten
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. 31 januari 2013 van de Intercommunale
Blijdorp III met de agenda van de algemene vergadering van 19 maart 2013 die er als volgt uitziet :
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring verslag vorige vergadering (04.12.2012)
Benoeming leden raad van bestuur
Toelichting bij de werking van Blijdorp III en Blijdorp vzw
Toelichting evaluatierapport Raad van Bestuur
Varia
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;
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Met algemene stemmen.
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. 19 maart 2013.
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.

26. Regionaal Sociaal - Economisch Overlegcomité (RESOC) - Afvaardiging vertegenwoordiger in
de plenaire vergadering
Raadslid Kurt Rasschaert vraagt dat de verschillende vertegenwoordigers van de gemeente op de
raad volgend op de vergadering van de betrokken intercommunale of instelling een kort verslag
daarvan zou geven als het onze gemeente aanbelangt. De burgemeester wijst erop dat er een
gemeenteraadscommissie komt ter controle van de intercommunales. Het is beter dat die
onderwerpen daar worden besproken. Elke partij zal erin vertegenwoordigd zijn. Zo kan een filtering
gebeuren. Raadslid Jan Baeyens vraagt of de afvaardiging naar bepaalde vergaderingen afhangt van
de bevoegdheid van de betrokken schepen.
De raad,
Gelet op de brief d.d. 14 december 2012 van RESOC-SERR
Waas en Dender, Meulenbroekstraat 2 9220 Hamme inzake de lokale vertegenwoordiging in de
vereniging;
Overwegende dat elk gemeentebestuur één mandataris mag
afvaardigen in de plenaire vergadering van het RESOC;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is : Anneleen Rimbaut : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 - Schepen Anneleen Rimbaut, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) wordt aangeduid als
vertegenwoordiger van onze gemeente in de plenaire vergadering van het Regionaal Sociaal –
Economisch Overlegcomité (RESOC) Waas & Dender.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd naar het RESOC-SERR Waas & Dender,
Meulenbroekstraat 2 9220 Hamme.
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27. Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid Waas & Dender - Aanduiding effectief
afgevaardigde
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2010
inzake de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de werking
van het Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid Waas & Dender;
Gelet op artikel 6 van genoemde overeenkomst dat bepaalt dat
in het Forum een structurele plaats is voorzien voor één afgevaardigde van elk deelnemend lokaal
bestuur en een plaatsvervangend lid aangeduid dient te worden;
Overwegende dat indien het effectief lid de gemeente
vertegenwoordigt, de plaatsvervanger het OCMW dient te vertegenwoordigen of omgekeerd, als het
effectief lid uit het OCMW komt, de plaatsvervanger uit de gemeente komt;
Gelet op de brief d.d. 14 december 2012 van RESOC-SERR
Waas & Dender, Meulenbroekstraat 2 9220 Hamme inzake de lokale vertegenwoordiging in de
organisatie;
Overwegende dat een effectief lid de gemeente in het
Regionaal Forum zal vertegenwoordigen;
Gelet op de voordracht van het college van burgemeester en
schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Anneleen Rimbaut : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Schepen Anneleen Rimbaut, Biesakker 24 9260 Serskamp aan te wijzen als effectief lid van
het Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid Waas & Dender.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan het RESOC-secretariaat, Meulenbroekstraat 2 9220
Hamme.

28. Aanduiding vertegenwoordiger op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van
de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
Raadslid Gert Van Tittelboom dankt het bestuur omdat de nieuwe raadsleden mochten deelnemen
aan de introductiesessies , georganiseerd door de VVSG.
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De raad,
Overwegende dat onze gemeente lid is van de vzw VVSG.
Gelet op de brief d.d. 23 november 2012 inzake de
hersamenstelling van de bestuursorganen van de vzw VVSG;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is : Kenneth Taylor : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Burgemeester Kenneth Taylor, Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen (Serskamp) wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene
vergaderingen van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
Art. 2 – Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de
volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 3 – Deze beslissing zal opgestuurd worden aan de vereniging, Paviljoenstraat 9 1030 Brussel

29. Aanduiding afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde in de Algemene Vergadering
van vzw Toerisme Oost-Vlaanderen
De raad,
Overwegende dat onze gemeente een vertegenwoordiger
heeft in de Algemene Vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw;
Gelet op de brief d.d. 15 oktober 2012 van de vzw Toerisme
Oost-Vlaanderen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de voordracht vanwege het college;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Voor de afgevaardigde : Kristof De Smet : ja : 21 stemmen
Voor de plaatsvervanger : Ann Van Wesemael : ja : 21 stemmen
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Besluit.
Art. 1 – Schepen Kristof De Smet, Krijgelstraat 22B 9260 Wichelen (Schellebelle) wordt aangeduid als
afgevaardigde in de Algemene Vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen, Sint-Niklaasstraat 2 9000
Gent.
Art. 2 – Raadslid Ann Van Wesemael, Brugstraat 31 9260 Wichelen wordt aangeduid als
plaatsvervangend afgevaardigde in de Algemene Vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen.
Art. 3 – Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de
volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 4 – Deze beslissing zal aan de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen t.a.v. Chris Dobbelaere, SintNiklaasstraat 2 9000 Gent opgestuurd worden.

30. Intercommunale Finiwo - Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 maart 2013 Aanwijzing vertegenwoordiger en plaatsvervanger
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet meer bepaald artikel 42;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op
2 januari 2013;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het
intergemeentelijk samenwerkingsverband “Financieringsintercommunale voor investeringen in
West- en Oost-Vlaanderen”, afgekort tot Finiwo;
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet van 6
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten,
deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 26 van de statuten van Finiwo;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen
Martine De Wilde voordraagt als effectief vertegenwoordiger en Anneleen Rimbaut als
plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Voor de vertegenwoordiger : Martine De Wilde : ja : 21 stemmen
Voor de plaatsvervanger : Anneleen Rimbaut : ja : 21 stemmen
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Besluit.
Art. 1 – Raadslid Martine De Wilde, Onnebossen 21 9260 Wichelen (Serskamp) aan te duiden als
volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering
van Finiwo d.d. 18 maart 2013.
Art. 2 – Schepen Anneleen Rimbaut, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) aan te duiden als
plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Finiwo d.d. 18 maart 2013.
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Finiwo, p.a. Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 1000
Brussel, t.a.v. de heer Alain Petit.

31. Intercommunale Imewo - Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 maart 2013 Aanwijzing gemeentelijk vertegenwoordiger en plaatsvervanger
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 deelnemende gemeente per
aangetekend schrijven van 18 december 2012 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo die op 18 maart 2013 plaatsheeft in het
“Godshuis”, Leemweg 11 te St-Laureins;
Gelet op het artikel 44, 1e en 3e alinea van het Vlaams decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbji bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de decretale onverenigbaarheden, zoals
beschreven in het punt 2 van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente
doorgestuurd werd, ook gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de
vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal
bestuurscomité (RBC) of voor de raad van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Gaat over tot stemming;
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De uitslag van de stemming is :
Voor de vertegenwoordiger : Martine De Wilde : ja : 21 stemmen
Voor de plaatsvervanger : Anneleen Rimbaut : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Raadslid Martine De Wilde, Onnebossen 21 9260 Wichelen (Serskamp) aan te duiden als
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo te houden op 18 maart 2013.
Art. 2 – Schepen Anneleen Rimbaut, Biesakker 24 9260 wichelen (Serskamp) aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo te houden op 18
maart 2013.
Art. 3 – Het college van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, ter attentie van het secretariaat, p.a. Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

32. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband vzw - Aanduiding vertegenwoordiger algemene
vergadering
De raad,
Overwegende dat de vzw Erkend Regionaal
Samenwerkingsverband (ERSV) Oost-Vlaanderen de administratief-juridische entiteit vormt in functie
van het vernieuwde streekontwikkelingsbeleid;
Gelet op de brief ingekomen op 21 januari 2013 van de vzw
ERSV Oost-Vlaanderen met de vraag om een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergadering van de vzw;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is : Anneleen Rimbaut : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Mevrouw Anneleen Rimbaut, schepen, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van onze gemeente in de algemene vergadering van de vzw Erkend
Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV).
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd aan het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, t.a.v.
de heer Tony Verplaetse, dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking,
Seminariestraat 2 9000 Gent.
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33. Aanduiding vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Rattenbestrijding
Oost-Vlaanderen (RATO)
De raad,
Gelet op de brief d.d. 29 november 2012 van de vzw RATO,
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent;
Overwegende dat het aangewezen is dat de schepen van
leefmilieu wordt voorgedragen als gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
de genoemde vzw;
Gelet op de voordracht van het college van burgemeester en
schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is : Kristof De Smet : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Schepen Kristof De Smet aan te duiden als gemeentelijk vertegenwoordiger om te zetelen in
de algemene vergadering van de vzw RATO (Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen)
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de vzw RATO, Gouvernementstraat 1 9000
Gent.

34. vzw Toerisme Scheldeland - Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
in de Algemene Vergadering
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 november 2007
houdende goedkeuring van de statutenwijziging van de vzw Schelde- en Denderstreek en akkoord
gaan met de ermee gepaard gaande uitbreiding van de vzw met werkelijke leden uit de provincie
Antwerpen;
Gelet op de brief d.d. 8 januari 2013 van Toerisme Scheldeland
vzw waarbij gevraagd wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering aan te
wijzen;
Overwegende dat het billijk is dat de schepen van Toerisme
deel uitmaakt van de algemene vergadering;
Gelet op de voordracht vanwege het college,
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Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is :
Voor de effectieve vertegenwoordiger : Kristof De Smet : ja : 21 stemmen
Voor de plaatsvervangend vertegenwoordiger : Ann Van Wesemael : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22 B 9260 Wichelen (Schellebelle) wordt aangeduid als
gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Toerisme Scheldeland.
Art. 2 – Ann Van Wesemael, raadslid, Brugstraat 31 9260 Wichelen wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Toerisme Scheldeland.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd naar de vzw Toerisme Scheldeland,
Hemelstraat 133 A 9200 Dendermonde.

35. Aanduiding effectief en plaatsvervangend lid beleidsgroep lokale entiteit (DDS) in het kader
van de samenwerkingsovereenkomst Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 september 2010
houdende de aanwijzing van de intercommunale DDS als lokale entiteit in het kader van het ter
beschikking stellen van goedkope leningen via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 15 december 2010
inzake de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst FRGE tussen DDS en het
gemeentebestuur;
Gelet op art. 9 van genoemde overeenkomst dat bepaalt dat
de gemeente een effectief en een plaatsvervangend lid voor de beleidsgroep zou aanduiden;
Gelet op de brief ingekomen op 22 januari 2011 inzake het
aanduiden van een effectief en plaatsvervangend lid voor de beleidsgroep van het Fonds ter Reductie
van de Globale Energiekost;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Voor het effectieve lid : Anneleen Rimbaut : ja : 20 stemmen, 1 onthouding
Voor het plaatsvervangend lid : Inge Van Steendam : ja : 20 stemmen, 1 onthouding
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Besluit.
Art. 1 – Mevrouw Anneleen Rimbaut, schepen, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) aan te
duiden als effectief lid van de beleidsgroep lokale entiteit (DDS) in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE).
Art. 2 – Mevrouw Inge Van Steendam, raadslid, Bohemen 124 9260 Wichelen (Serskamp) aan te
duiden als plaatsvervangend lid van de beleidsgroep lokale entiteit (DDS) in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE).
Art. 3 – Afschrift van dit besluit toe te sturen aan het secretariaat van de lokale entiteit, p.a. de
intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201 9200 Dendermonde.

36. vzw Regionaal Landschap Schelde Durme - Aanduiding effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger Algemene Vergadering
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 april 2007
houdende de goedkeuring van de toetreding tot de vzw Regionaal Landschap Schelde – Durme;
Gelet op de brief d.d. 3 januari 2013 van het Regionaal
Landschap Schelde – Durme waarin wordt gevraagd om één stemgerechtigde en één plaatsvervanger
af te vaardigen naar de Algemene Vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is :
Voor de effectieve vertegenwoordiger : Kristof De Smet : ja : 21 stemmen
Voor de plaatsvervanger : Ann Van Wesemael : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Schepen Kristof De Smet, Krijgelstraat 22 b 9260 Schellebelle, aan te duiden als effectief
vertegenwoordiger en raadslid Ann Van Wesemael, Brugstraat 31 9260 Wichelen als
plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden in de Algemene Vergadering van de vzw
Regionaal Landschap Schelde – Durme.
Art. 2 – Deze beslissing op te sturen naar het Regionaal Landschap Schelde – Durme, Hemelstraat 133
A 9200 Dendermonde.
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37. Aanduiding vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van het Onderwijssecretariaat
van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw
De raad,
Overwegende dat onze gemeente lid is van de vzw OVSG.
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Kristof De Smet : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22 b 9260 Wichelen (Schellebelle) wordt aangeduid
om de gemeente te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen
van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw.
Art. 2 – Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de
volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 3 – Deze beslissing zal opgestuurd worden aan de vereniging, Ravensteingalerij 3 bus 7 1000
Brussel

38. Interlokale vereniging Drugpunt Wetteren - Laarne - Wichelen - Aanduiding gemeentelijk
vertegenwoordiger beheerscomité
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2010 inzake de
goedkeuring van de statuten in het kader van de samenwerkingsovereenkomst interlokale vereniging
drugspreventie Wetteren-Laarne- Wichelen;
Gelet op art. 7 van voornoemde statuten waarvolgens alle
deelnemende leden recht hebben op één mandaat;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Anneleen Rimbaut : ja : 21 stemmen
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Besluit
Art. 1 – Schepen Anneleen Rimbaut, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp), wordt aangeduid als
effectief lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging drugpunt Wetteren-LaarneWichelen.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit zal toegestuurd worden aan de deelnemende gemeenten, aan de
Dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg van de Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1
9000 Gent en aan het Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie, Lange Violettestraat
84 9000 Gent.

39. Logo Gezond + - Aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene vergadering
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 23 mei 2002
betreffende de toetreding tot het Lokaal Gezondheidsoverleg;
Gelet op de brief d.d. 13 december 2012 van Logo Gezond.
Vzw betreffende het lidmaatschap van de algemene vergadering;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen
de heer Christoph Van de Wiele voordraagt als kandidaat-lid;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is : Christoph Van de Wiele : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Schepen-ocmw-voorzitter Christoph Van de Wiele, Doornstraat 37 Wichelen (Serskamp)
wordt aangeduid als gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw Logo
Gezond+.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd naar de vzw Logo Gezond +, de heer Dirk Van
Hoye, voorzitter, Baudelokaai 8 9000 Gent.

40. Aanduiding vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Ethias verzekering
De raad,
Overwegende dat onze gemeente lid is van Ethias Verzekering;
Gelet op het gemeentedecreet;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Daniël Praet : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Daniël Praet, schepen, Dendermondsesteenweg 36 9260 Wichelen (Schellebelle) wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene
vergaderingen van Ethias Verzekering.
Art. 2 – Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de
volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing zal aan Ethias Verzekering, rue Des Croisiers 24 4000 Luik
opgestuurd worden.

41. Jobpunt Vlaanderen - Aanduiding vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
De raad,
Overwegende dat ons bestuur sedert 1999 deel uitmaakt van
Jobpunt Vlaanderen, het selectiecentrum voor Vlaams overheidspersoneel;
Gelet op de voordracht van het college van burgemeester en
schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is : Daniël Praet : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Schepen Daniël Praet, Dendermondsesteenweg 36 9260 Wichelen (Schellebelle) aan te
wijzen als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Jobpunt Vlaanderen.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan Jobpunt Vlaanderen, Technologielaan 11 3001 Heverlee.

42. Aanduiding vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de Gewestelijke
Vennootschap Eigen Dak Wetteren
De raad,
Overwegende dat onze gemeente aangesloten is bij de
Gewestelijke Vennootschap “Eigen Dak” Wetteren;
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Overwegende dat een vertegenwoordiger op de gewone en
buitengewone algemene vergaderingen verkozen dient te worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is : Christoph Van de Wiele : ja :
21 stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Christoph Van de Wiele, schepen-ocmw-voorzitter, Doornstraat 37 9260 Wichelen
(Serskamp) wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de gewone en
buitengewone algemene vergaderingen van de gewestelijke vennootschap “Eigen Dak” Wetteren.
Art. 2 – Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de
volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 3 – Deze beslissing zal aan de maatschappij opgestuurd worden.

43. Aanduiding vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de Sociale Bouw- en
Kredietmaatschappij Arro Dendermonde
De raad,
Overwegende dat onze gemeente participeert in de Sociale
Bouw- en Kredietmaatschappij Arro. Dendermonde;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is : Inge Van Steendam: ja : 20 stemmen,
1 onthouding
Besluit
Art. 1 – Inge Van Steendam, raadslid, Bohemen 124 Wichelen wordt aangeduid als
vertegenwoordiger van de gemeente op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van
de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro. Dendermonde.
Art. 2 – Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de
volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing zal aan de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro.
Dendermonde opgestuurd worden.
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44. Bijzondere Algemene vergadering d.d. 20 maart 2013 van de Intercommunale Westlede Aanduiding vertegenwoordiger
De raad,
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking en meer bepaald op artikel 44;
Overwegende dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor elke algemene vergadering herhaald
dient te worden;
Gelet op de brief d.d. 14 januari 2013 van de Intercommunale
Westlede betreffende de algemene vergadering van 20 maart 2013;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Ann Van Wesemael : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Ann Van Wesemael, raadslid, Brugstraat 31 9260 Wichelen wordt aangeduid om de
gemeente te vertegenwoordigen op de Bijzondere Algemene Vergadering van de Intercommunale
Westlede op 20 maart 2013.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing zal aan de Intercommunale en aan de toezichthoudende
overheid gestuurd worden.

45. Aanduiding en mandatering lasthebbers in de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 14 maart
2013 van de intercommunale maatschappij Verko
De raad,
Gelet op het decreet van 6 juni 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 44;
Gelet op de brief van 11 januari 2002 van de Vlaamse Minister
voor Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid;
Gelet op de brief van 8 maart 2002 vanwege de Commissaris
van de Vlaamse Regering;
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Overwegende dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald
dient te worden;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 21 januari 2013 van Verko
waarbij de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering
van Verko op donderdag 14 maart 2013;
Gelet op de statuten van de intercommunale Verko;
Overwegende dat de gemeente twee lasthebbers mag aanstellen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet.
Gaat over tot stemming;
De uitslag is :
Voor het eerste mandaat : Kristof De Smet : ja : 21 stemmen
Voor het tweede mandaat : Christoph Van de Wiele : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – De gemeente zal op de Bijzondere Algemene Vergadering van Verko op 14 maart 2013
vertegenwoordigd worden door volgende twee personen :
Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22b 9260 Wichelen (Schellebelle) en
Christoph Van de Wiele, schepen-ocmw-voorzitter, Doornstraat 37 9260 Wichelen (Serskamp)
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar de intercommunale Verko c.v. en aan de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

46. Aanduiding en mandatering lasthebbers in de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 14 maart
2013 van de Intercommunale DDS
De raad,
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 44;
Gelet op de brief van 11 januari 2002 van de Vlaamse Minister
voor Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid;
Gelet op de brief van 8 maart 2002 vanwege de Commissaris
van de Vlaamse Regering;
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Overwegende dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald
dient te worden;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 21 januari 2013 van DDS
waarbij de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering
van DDS op donderdag 14 maart 2013 om 19.00 uur;
Gelet op de statuten van de intercommunale DDS;
Overwegende dat de gemeente 2 lasthebbers mag aanstellen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is :
Voor het eerste mandaat : Anneleen Rimbaut: ja : 21 stemmen
Voor het tweede mandaat : Inge Van Steendam: ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – De gemeente zal op de Bijzondere Algemene Vergadering van DDS op 14 maart 2013
vertegenwoordigd worden door volgende twee personen:
Anneleen Rimbaut, schepen, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) en
Inge Van Steendam, raadslid Bohemen 124 9260 Wichelen.
Art 2 – Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar de intercommunale DDS c.v. en aan de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

47. RESOC-commissie kinderopvang - Aanduiding afgevaardigde
De raad,
Gelet op de brief d.d. 14 december 2012 van RESOC-SERR
Waas en Dender, Meulenbroekstraat 2 9220 Hamme inzake de lokale vertegenwoordiging in de
vereniging;
Overwegende dat ook een afgevaardigde in de RESOCcommissie kinderopvang wordt gevraagd;
Overwegende dat die commissie een forum is voor
bovenlokaal overleg, informatie- en ervaringsuitwisseling, alsook voor beleidsvoorbereidend en –
adviserend werk;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is : Anneleen Rimbaut : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Schepen Anneleen Rimbaut, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) wordt aangeduid als
afgevaardigde van onze gemeente in de RESOC-commissie kinderopvang.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd naar het RESOC-SERR Waas & Dender,
Meulenbroekstraat 2 9220 Hamme.

48. Aanduiding en mandatering afgevaardigde van de gemeente op de Algemene Vergadering
d.d. 19 maart 2013 van de Intercommunale Blijdorp III
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. 31 januari 2013 waarbij de gemeente
werd uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Blijdorp III op 19 maart 2013;
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 79 §2 van voornoemd decreet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen
raadslid Anneleen Rimbaut als afgevaardigde voordraagt;
Gaat over tot stemming.
De uitslag van de stemming is :
Anneleen Rimbaut : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Anneleen Rimbaut, schepen, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) wordt aangeduid om
de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering d.d. 19 maart 2013 van de
intercommunale vereniging Blijdorp III.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing zal naar de intercommunale Blijdorp III, Blijdorpstraat 3 9255
Buggenhout en de Vlaamse minister van Binnenlandse Bestuur opgestuurd worden.
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49. Dagelijks Beheer Werkwinkel Wetteren - Laarne - Wichelen - aanduiding effectief en
plaatsvervangend lid
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 5 maart 2002
betreffende de toetreding van onze gemeente tot de werkwinkel Wetteren – Laarne – Wichelen;
Gelet op de brief d.d. 9 januari 2013 inzake de samenstelling
van een nieuw dagelijks beheer voor de Werkwinkel Wetteren – Laarne Wichelen;
Overwegende dat een effectief en plaatsvervangend lid voor
het genoemde dagelijks beheer voorgedragen dienen te worden;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
worden voorgedragen :
als effectief lid : Anneleen Rimbaut
als plaatsvervangend lid : Christoph Van de Wiele
Gaat over tot stemming over dit voorstel;
De uitslag is :
Anneleen Rimbaut : ja : 21 stemmen
Christoph Van de Wiele : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Aan te stellen als effectief lid voor het dagelijks beheer Werkwinkel Wetteren – Laarne –
Wichelen : Anneleen Rimbaut, schepen, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp).
Aan te stellen als plaatsvervangend lid voor het dagelijks beheer Werkwinkel Wetteren – Laarne –
Wichelen :Christoph Van de Wiele, schepen OCMW-voorzitter, Doornstraat 37 9260 Wichelen
(Serskamp).
Art. 2 – Deze beslissing wordt opgestuurd naar de Werkwinkel Wetteren – Laarne – Wichelen,
Molenstraat 81 9230 Wetteren.

50. Voordracht kandidaat - bestuurder Verko
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
intercommunale vereniging Verko;
Gelet op de brief d.d. 7 januari 2013 waarbij de gemeente
wordt uitgenodigd een beslissing te nemen omtrent een bestuursmandaat in Verko, voor te dragen
tegen de Bijzondere Algemene Vergadering van 14 maart 2013;
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Overwegende dat overeenkomstig artikel 57 van het decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking alle huidige mandaten bij Verko vervallen
onmiddellijk na die algemene vergadering en dat de algemene vergadering tot een algehele
vervanging van de raad van bestuur dient over te gaan;
Gelet op art. 46 van bovengenoemd decreet;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en
schepenen om mevrouw Martine De Wilde voor te dragen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is : Martine De Wilde : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Mevrouw Martine De Wilde, raadslid, Onnebossen 21 9260 Wichelen (Serskamp), voor te
dragen als kandidaat – bestuurder van de intercommunale vereniging Verko.
Art. 2 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing en dient er onder meer kennis van te geven aan de Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan
201 9200 Dendermonde

51. Voordracht kandidaat - bestuurder DDS
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
intercommunale vereniging DDS;
Gelet op de brief d.d. 7 januari 2013 waarbij de gemeente
wordt uitgenodigd een beslissing te nemen omtrent een bestuursmandaat in DDS, voor te dragen
tegen de Bijzondere Algemene Vergadering van 14 maart 2013;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 57 van het decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking alle huidige mandaten bij DDS vervallen onmiddellijk
na die algemene vergadering en dat de algemene vergadering tot een algehele vervanging van de
raad van bestuur dient over te gaan;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en
schepenen om de heer Kenneth Taylor voor te dragen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
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De uitslag is : Kenneth Taylor : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – De heer Kenneth Taylor, burgemeester, Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen (Serskamp), voor
te dragen als kandidaat – bestuurder van de intercommunale vereniging DDS.
Art. 2 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing en dient er onder meer kennis van te geven aan de Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan
201 9200 Dendermonde

52. Intercommunale Imewo - Voordracht van kandidaat-lid Regionaal Bestuurscomité (RBC) en
raad van bestuur
De raad,
Overwegende dat onze 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
18 december 2012 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van Imewo die op 18 maart 2013 plaats heeft in het Godshuis, Leemweg 11 te
Sint-Laureins;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de
gemeente toegestuurd werd;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 57 van het decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking alle huidige mandaten bij Imewo onmiddellijk
vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat die tot een algehele vervanging van de
bestuursorganen dient over te gaan;
Overwegende dat onze gemeente is ingedeeld bij het regionaal
bestuurscomité (RBC) Oost;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 18 punt 2 van de
Imewostatuten elke deelnemende gemeente het recht heeft om één kandidaat-lid voor te dragen
voor het regionaal bestuurscomité;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 12 punt 2 van de
statuten elke gemeente ook het recht heeft om één kandidaat voor te dragen voor de raad van
bestuur en dat het om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als het kandidaat-lid
voor het RBC;
Overwegende dat het totale aantal door de algemene
vergadering te benoemen openbare leden van de raad van bestuur beperkt is tot negen;
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Overwegende dat het om onafhankelijke bestuurders moet
gaan en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten toegestuurd werd;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Martine De Wilde : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Mevrouw Martine De Wilde, raadslid, Onnebossen 21 9260 Wichelen (Serskamp) voor te
dragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité Oost van de opdrachthoudende
vereniging Imewo voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 18 maart 2013 tot
aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2019.
Art. 2 – Dezelfde persoon vermeld in artikel 1 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad
van bestuur van de opdrachthoudende vereniging Imewo, voor een duur van zes jaar, vanaf de
algemene vergadering van 18 maart 2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2019.
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, t.a.v. het secretariaat, Brusselsesteenweg 199 9090 Melle.

53. Intercommunale Finiwo - Voordracht van kandidaat-bestuurder
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet meer bepaald artikel 42;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op
2 januari 2013;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het
intergemeentelijk samenwerkingsverband “Financieringsintercommunale voor investeringen in
West- en Oost-Vlaanderen”, afgekort tot Finiwo;
Gelet op het artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking dat bepaalt dat binnen de eerste drie maanden van
het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele vernieuwing van de
bestuursorganen moet worden overgegaan;
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Gelet op de bijeenroeping door Finiwo van een buitengewone
algemene vergadering op 18 maart 2013 met als enige agendapunt “statutaire benoemingen”;
Gelet op de onverenigbaarheden opgenomen in de artikelen
46 en 48 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen
raadslid Martine De Wilde voordraagt als kandidaat-bestuurder van de intercommunale Finiwo;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Martine De Wilde : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Raadslid Martine De Wilde, Onnebossen 21 9260 Wichelen (Serskamp) voor te dragen als
kandidaat-bestuurder van de dienstverlenende vereniging Finiwo, voor een duur van zes jaar, vanaf
18 maart 2013 tot en met de buitengewone algemene vergadering van het jaar 2019 waarbij tot de
algehele vernieuwing van de bestuursorganen wordt overgegaan.

54. Voordracht kandidaat-lid raad van bestuur APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge
De raad,
Overwegende dat onze gemeente participieert in het APB
Provinciaal Zorgcentrum Lemberge;
Gelet op de brief d.d. 31 januari 2013 van de provincie OostVlaanderen inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in het APB Zorgcentrum Lemberge;
Overwegende dat het aantal stemgerechtigde leden van de
raad van bestuur wordt verminderd, maar het aantal niet-stemgerechtigde leden wordt navenant
opgetrokken;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen
raadslid Inge Van Steendam als kandidaat-bestuurder voordraagt;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is : Inge Van Steendam : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Mevr. Inge Van Steendam, gemeenteraadslid, Bohemen 124 9260 Wichelen voor te dragen
als kandidaat-lid van de raad van bestuur van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal
Zorgcentrum Lemberge.
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Art. 2 – Afschrift van dit besluit op te sturen naar de heer Gouverneur, Griffie Gouvernementstraat 1
9000 Gent en naar het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge, Salisburylaan 100 9820 Merelbeke.

54 A.

Verkiezing van een lid van de oppositie in de Raad van Bestuur van DDS

Raadslid Els Stichelmans licht dit agendapunt toe. Zij stelt voor om gebruik te maken van de
mogelijkheid om een lid van de oppositie in de raad van bestuur van DDS en Verko te verkiezen,
zodat onze gemeente een grotere rol kan spelen bij de besluitvorming. Van alle oppositieraadsleden
heeft Luc Van Leuven de grootste anciënniteit. De burgemeester wijst erop dat het ook belangrijk is
met de volstrekte meerderheid van de stemmen verkozen te worden.
De raad,
Gelet op art. 52 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, dat in haar alinea 2 het volgende bepaalt : “ Aan de
vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door
verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. De statuten
vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanduiding van deze afgevaardigden, die
steeds raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.”
Gelet op artikel 24 van de statuten van de intercommunale
maatschappij DDS, die voorzien in de opname van twee leden van de oppositie verkozen uit de tien
aangesloten gemeenten;
Gelet op hetzelfde artikel 24 die de criteria waarvan sprake in
artikel 52 van voormeld decreet bepaalt als zijnde :
1. Het al dan niet verkozen zijn met unanimiteit van de kandidaat-bestuurder van de oppositie
2. De langste ononderbroken dienstanciënniteit van de kandidaat-bestuurder van de oppositie
3. De kandidaat-bestuurder is de oudste in jaren van de voorgedragen kandidaten door de
verschillende aangesloten gemeenten
Gelet op de brief d.d. 7 januari 2013 van de intercommunale
DDS inzake de Bijzondere Algemene Vergadering van 14 maart 2013;
Overwegende dat onze gemeente slechts recht heeft op één
bestuurder in de raad van bestuur van genoemde intercommunale;
Overwegende dat het nuttig zoniet noodzakelijk kan zijn,
gezien het belang van de intercommunale maatschappij DDS, dat wij door gebruik te maken van de
mogelijkheid van het aanduiden van een bijkomende bestuurder als kleine gemeente meer gewicht
kunnen uitoefenen op de besluitvorming aldaar zoals de mogelijke ontwikkeling van woongebieden
op onze gemeente, de gebeurlijke ontwikkeling van een bijkomende KMO-zone en dergelijke meer;
Overwegende dat geen enkele verkozene van CD&V Plus lid is
van het college van burgemeester en schepenen, noch is aangesteld als voorzitter van het OCMW en
waaruit blijkt dat zij allen in aanmerking komen voor bestuurder van de oppositie in de raad van
bestuur van de intercommunale maatschappij Verko;
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Stelt voor raadslid Luc Van Leuven als bestuurder met
raadgevende stem te verkiezen en aldus voor te dragen voor de raad van bestuur van de
intercommunale maatschappij DDS;
Gaat over tot stemming
De uitslag van de stemming is :
Luc Van Leuven : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Luc Van Leuven (°26.03.1967), raadslid, Hulst 58 9260 Wichelen, voor te dragen als lid met
raadgevende stem van de raad van bestuur van de intercommunale DDS. Genoemd raadslid maakt
ononderbroken deel uit van de gemeenteraad sedert 4 januari 2001.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit op te sturen naar de intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201 9200
Dendermonde.

54 B.

Verkiezing van een lid van de oppositie in de Raad van Bestuur van Verko
De raad,

Gelet op art. 52 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, dat in haar alinea 2 het volgende bepaalt : “ Aan de
vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door
verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. De statuten
vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanduiding van deze afgevaardigden, die
steeds raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.”
Gelet op artikel 25 van de statuten van de intercommunale
maatschappij Verko, die voorzien in de opname van twee leden van de oppositie verkozen uit de tien
aangesloten gemeenten;
Gelet op hetzelfde artikel 25 die de criteria waarvan sprake in
artikel 52 van voormeld decreet bepaalt als zijnde :
4. Het al dan niet verkozen zijn met unanimiteit van de kandidaat-bestuurder van de oppositie
5. De langste ononderbroken dienstanciënniteit van de kandidaat-bestuurder van de oppositie
6. De kandidaat-bestuurder is de oudste in jaren van de voorgedragen kandidaten door de
verschillende aangesloten gemeenten
Gelet op de brief d.d. 7 januari 2013 van de intercommunale
Verko inzake de Bijzondere Algemene Vergadering van 14 maart 2013;
Overwegende dat onze gemeente slechts recht heeft op één
bestuurder in de raad van bestuur van genoemde intercommunale;
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Overwegende dat het nuttig zoniet noodzakelijk kan zijn,
gezien het belang van de intercommunale maatschappij Verko, dat wij door gebruik te maken van de
mogelijkheid van het aanduiden van een bijkomende bestuurder als kleine gemeente meer gewicht
kunnen uitoefenen op de besluitvorming aldaar zoals bijvoorbeeld de weerslag op het budget van
onze gemeente die de afvalinzameling en afvalverwerking met zich brengt;
Overwegende dat geen enkele verkozene van CD&V Plus lid is
van het college van burgemeester en schepenen, noch is aangesteld als voorzitter van het OCMW en
waaruit blijkt dat zij allen in aanmerking komen voor bestuurder van de oppositie in de raad van
bestuur van de intercommunale maatschappij Verko;
Stelt voor raadslid Luc Van Leuven als bestuurder met
raadgevende stem te verkiezen en aldus voor te dragen voor de raad van bestuur van de
intercommunale maatschappij Verko;
Gaat over tot stemming
De uitslag van de stemming is :
Luc Van Leuven : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Luc Van Leuven (°26.03.1967), raadslid, Hulst 58 9260 Wichelen, voor te dragen als lid met
raadgevende stem van de raad van bestuur van de intercommunale Verko. Genoemd raadslid maakt
ononderbroken deel uit van de gemeenteraad sedert 4 januari 2001.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit op te sturen naar de intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201
9200 Dendermonde.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt waarom de volgende agendapunten in geheime zitting worden
behandeld. De burgemeester antwoordt dat de voorgedragen kandidaten geen deel uitmaken van de
gemeenteraad. Genoemd raadslid vraagt ook of er een nieuw huishoudelijk reglement komt voor de
gemeenteraad. De burgemeester zal dat vragen aan de diensten.
Raadslid Jan Baeyens wil het hebben over de verdeling van de mandaten, van de bevoegdheden
binnen het college van burgemeester en schepenen. Onze gemeente heeft een complexe structuur,
maar de verdeling van de bevoegdheden verwondert hem : bij vergelijking met de vorige legislatuur
zijn er toegevoegd, geschrapt of vergeten. Er zijn 29 bevoegdheden voor 7 mandaten, verdeeld in
verspreide slagorde. Wat houden die bevoegdheden precies in ? Wat is de functieomschrijving voor
een bevoegdheid ? Het lijkt wel een grabbelton, waarin iedereen eens grijpt. Schepen Anneleen
Rimbaut bijvoorbeeld heeft een dikke portefeuille : zij zal sterk moeten staan om die bevoegdheden
tot een goed einde te brengen. De bevoegdheden kinderopvang, inspraakbeleid en drugsbeleid zijn
verdwenen, waar zitten die nu ? Raadslid Baeyens vraagt een beleidsverklaring van elke schepen,
waarin hij uitlegt wat zijn doelstellingen zijn.
De burgemeester riposteert dat de bevoegdheidsverdeling pas is ingegaan in het eerste college.
Eigenlijk is het hele college bevoegd voor alle materies. Ook andere schepenen kunnen een inbreng
hebben in een bepaalde bevoegdheid. Het college beslist. Het raadslid kan ook vragen stellen los van
de gemeenteraadszitting.
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Raadslid Gert Van Tittelboom volgt voor een stuk de bezorgdheid van zijn collega-raadslid. Er zijn
bijvoorbeeld twee schepenen voor feestelijkheden. Hij verwijst ook naar de link tussen stedenbouw
en ruimtelijke ordening, waarvoor twee verschillende leden van het college bevoegd zijn. De
burgemeester repliceert dat dat een totaal andere materie is. Dat is ook zo verdeeld in de Deputatie
waarin de partij van raadslid Van Tittelboom ook vertegenwoordigd is. Schepen Anneleen Rimbaut
stelt dat het raadslid verticaal denkt, hij moet ook horizontaal denken.
Schepen Christoph Van de Wiele vindt het het belangrijkste dat de zaken goed worden uitgevoerd.
Het is een bewuste keuze om zaken uit elkaar te trekken, om beter te kunnen samenwerken tussen
gemeente en OCMW, het is een intentieverklaring die ook verband houdt met de voorbereiding van
de dossiers.
Raadslid Jan Baeyens is van oordeel dat een titel toch een inhoud moet hebben. Minder
bevoegdheden ware beter, de volgende legislatuur is er trouwens ook één schepen minder. Schepen
Van de Wiele stelt dat er is nagegaan naar welke bevoegdheid wiens interesse uitging. Er is ook
gedacht aan integratie : kinderopvang bij het woonzorgcentrum bijvoorbeeld.
Raadslid Luc Van Leuven meent dat het misschien duidelijker was geweest als er minder was
opgesplitst. Naar de burger toe komt die bevoegdheidsverdeling nu moeilijk over. Schepen Kristof De
Smet stelt dat het bestuur accenten wil leggen, bvb. zwakke weggebruikers, energie, zwerfvuil, …
Raadslid Jan Baeyens wil weten of er een beleidsverklaring komt. De burgemeester stelt dat die in
het beleidsplan te lezen zal zijn.
Raadslid Herman Van Renterghem wil weten welke gebouwen de gemeente bezit en wat erin
gebeurt. Worden die gehuurd, gebruikt door verenigingen, verhuurd ? Wat is de kostprijs van die
gebouwen qua onderhoud, wat energiekosten betreft. Hoever staan we met de sporthal ? Schepen
Kristof De Smet stelt voor om die vragen aan het gemeentepersoneel te stellen.
Genoemd raadslid wil het ook over verkeersveiligheid hebben. Op de Paepestraat is er vanuit de
richting van Lede zone 70 tot Hulst, daarna 50. Aan de treinhalte in Wichelen staat dan een
flitscontrole. Er mankeert iets aan de signalisatie in die omgeving. Raadslid Van Renterghem vraagt
de flitscontrole ter hoogte van het verkeersbord 50 te zetten en de snelheidsbeperking op de rijweg
aan te brengen. De burgemeester belooft dat aan het Vlaamse Gewest te vragen.
Schepen Kristof De Smet komt terug op de vraag naar de sporthal. Het Vlaamse Gewest aanvaardt
moeilijk dat woonuitbreidingsgebied door woongebied wordt vervangen. Daarom is hun een nieuw
voorstel gedaan, waarop nu wordt gewacht.

GEHEIME ZITTING

55. Intercommunale Finiwo - voordracht van kandidaat-lid Regionaal Adviescomité Oost
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet meer bepaald artikel 42;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op
2 januari 2013;
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Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het
intergemeentelijk samenwerkingsverband “Financieringsintercommunale voor investeringen in
West- en Oost-Vlaanderen”, afgekort tot Finiwo;
Gelet op het artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking dat bepaalt dat binnen de eerste drie maanden van
het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele vernieuwing van de
bestuursorganen moet worden overgegaan;
Gelet op de bijeenroeping door Finiwo van een buitengewone
algemene vergadering op 18 maart 2013 met als enige agendapunt “statutaire benoemingen”;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen
Wim Annaert voordraagt als kandidaat-lid van het Regionaal Adviescomité Oost;
Overwegende dat Wim Annaert tijdens de voorbije legislatuur
reeds lid was van het Regionaal Adviescomité Oost en in die hoedanigheid heel wat expertise heeft
opgebouwd in de sector;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is : Wim Annaert : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – De heer Wim Annaert, Nederkouter 51 9260 Wichelen voor te dragen als kandidaat-lid van
het Regionaal Adviescomité Oost van de dienstverlenende vereniging Finiwo, voor een duur van zes
jaar, vanaf 18 maart 2013 tot en met de buitengewone algemene vergadering van het jaar 2019
waarbij tot de algehele vernieuwing van de bestuursorganen wordt overgegaan.

56. Aanduiding vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de sociale
kredietvennootschap "Elk zijn Huis" Kortrijk
De raad,
Overwegende dat onze gemeente lid is van de sociale
kredietvennootschap “Elk zijn Huis” Kortrijk;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is : Albert Baeyens : ja : 21 stemmen
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Besluit.
Art. 1 – Albert Baeyens, Moleneed 37 9260 Wichelen (Serskamp) wordt aangeduid om de gemeente
te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de sociale
kredietvennootschap “Elk zijn Huis” Kortrijk.
Art. 2 – Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de
volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 3 – Deze beslissing zal aan de vennootschap opgestuurd worden.

57. Sociaal Verhuurkantoor Laarne - Wetteren - Wichelen - aanduiding vertegenwoordigers van
de gemeente
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 1 september 1998
houdende toetreding tot het Sociaal Verhuurkantoor Wetteren;
Overwegende dat de gemeenteraad drie vertegenwoordigers
in de algemene vergadering van de vzw SVK kan aanduiden;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
worden volgende personen namens de gemeente voorgedragen :
Christoph Van de Wiele :
Caroline Verstraeten :
Wouter Van Hauwermeiren :
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Christoph Van de Wiele : ja : 20 stemmen, 1 onthouding
Caroline Verstraeten : ja : 20 stemmen, 1 onthouding
Wouter Van Hauwermeiren : ja : 20 stemmen, 1 onthouding
Besluit.
Art. 1 – Christoph Van de Wiele, Doornstraat 37 9260 Wichelen (Serskamp
Caroline Verstraeten, Kloosterland 35 9260 Wichelen (Schellebelle)
Wouter Van Hauwermeiren, Strijp 46 9260 Wichelen
worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van het
Sociaal Verhuurkantoor Laarne – Wetteren – Wichelen
Art. 2 – Deze beslissing wordt opgestuurd naar het Sociaal Verhuurkantoor Oordegemsesteenweg 69
A 9230 Wetteren.
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58. Voordracht kandidaat-bestuurder bij de Gewestelijke Vennootschap Eigen Dak Wetteren
De raad,
Overwegende dat onze gemeente aangesloten is bij de
Gewestelijke Vennootschap “Eigen Dak” Wetteren;
Overwegende dat onze gemeente recht heeft op een
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Gewestelijke Vennootschap “Eigen Dak”;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Albert Baeyens : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Albert Baeyens, Moleneed 37 9260 Wichelen (Serskamp), wordt voorgedragen als kandidaatbestuurder in de raad van bestuur van de Gewestelijke Vennootschap “Eigen Dak” Wetteren.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing zal aan de maatschappij opgestuurd worden.

59. Voordracht van een kandidaat-bestuurder bij de Sociale Bouw- en Kredietvennootschap Arro.
Dendermonde
De raad,
Overwegende dat onze gemeente aangesloten is bij de Sociale
Bouw- en Kredietvennootschap Arronidssement Dendermonde;
Overwegende dat onze gemeente recht heeft op een
vertegenwoordiger in de raad van bestuur van genoemde vennootschap;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is : Wim Annaert: ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Wim Annaert, Nederkouter 51 9260 Wichelen wordt voorgedragen als kandidaat voor het
mandaat van bestuurder bij de Sociale Bouw- en Kredietvennootschap Arro. Dendermonde.
Art. 2 – Afschrift van deze beslising zal aan de SBK, Arro Dendermonde, Begijnhoflaan 24 9200
Dendermonde opgestuurd worden.
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60. Voordracht kandidaat-bestuurder Blijdorp III
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
intercommunale vereniging Blijdorp III;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 31 januari 2013 waarbij de
gemeente wordt uitgenodigd een beslissing te nemen omtrent een bestuursmandaat in Blijdorp III
voor te dragen tegen de Algemene Vergadering van 19 maart 2013;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 57 van het decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking alle huidige mandaten bij Blijdorp III vervallen
onmiddellijk na die algemene vergadering en dat de algemene vergadering tot een algehele
vervanging van de raad van bestuur dient over te gaan;
Gelet op art. 46 van bovengenoemd decreet;
Overwegende dat mevrouw Caroline Verstraeten al jarenlang
vrijwilligers-werk verricht in het MPI Sint-Lodewijk in Wetteren-Kwatrecht en op die manier
vertrouwd is met de problematiek van personen met een verstandelijke handicap;
Overwegende dat zij de afgelopen legislatuur bestuurder is
geweest bij de intercommunale Blijdorp III en op die manier heel wat expertise heeft opgebouwd;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en
schepenen om mevrouw Caroline Verstraeten voor te dragen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is : Caroline Verstraeten : ja : 21 stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Mevrouw Caroline Verstraeten, textielarbeidster, Kloosterland 35 9260 Wichelen
(Schellebelle), voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de intercommunale vereniging Blijdorp III.
Art. 2 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing en dient er onder meer kennis van te geven aan de intercommunale Blijdorp III,
Blijdorpstraat 3 9255 Buggenhout.
De burgemeester stelt voor een i-pad voor elk gemeenteraadslid aan te kopen om de papierstroom
in te dijken. De diensten kunnen dan op die manier documenten verspreiden. Ook de agenda voor de
gemeenteraa
dsleden zou erop komen, inzage van dossiers en dergelijke. Misschien kan er binnen de raad later
ook via de i-pad worden gestemd. Schepen Christoph Van de Wiele vindt het hypocriet de
digitalisering bij de diensten door te duwen en zelf als gemeenteraad analoog te blijven werken.
Raadslid Gert Van Tittelboom denkt aan een platform waarbij mails worden gestuurd als een nieuw
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document wordt gepost. De burgemeester besluit dat het college daarover een voorstel aan de
gemeenteraad zal voorleggen.

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 22.08 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

L. Galle.

