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Zitting van 20 maart 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, Els Stichelmans, Jan Baeyens,
Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

Verontschuldigd :

Marc Vereecken, raadslid

De zitting wordt geopend om 20.01 uur.

OPENBARE ZITTING

1.

Rekening 2012 van de kerkfabriek "Sint-Jans-Onthoofding" Schellebelle - Advies

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Vooreerst drukt hij zijn medeleven uit met de familie
van de voorzitter van de kerkfabriek, Julia Eeckhaudt, die zondag is overleden.
Raadslid Gert Van Tittelboom heeft in het meerjarenplan gelezen dat er een verdubbeling van de
dotatie wordt gevraagd in 2014-2015. Hij vraagt zich af wat daarmee gaat gebeuren. De schepen
antwoordt dat de kerkfabriek hoopt dat in 2014 de binnenrestauratie van de SintJansonthoofdingkerk eindelijk kan worden opgestart. De voorzitter zou daartoe de diensten
activeren in Gent.
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober
2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB – 2007/01 van het Kabinet van de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering inzake de
boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB 2008/01 van het Vlaams
Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale
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Besturen – Regelgeving en Werking betreffende de toepassing van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten;
Gelet op de rekening 2012 van de kerkfabriek “Sint-JansOnthoofding” Schellebelle en bijgevoegde bewijsstukken;
Gelet op het gemeentedecreet;
Besluit.
Art. 1 – De raad neemt kennis van de rekening 2012 van de kerkfabriek “Sint-Jans-Onthoofding”
Schellebelle en brengt hierover met algemene stemmen een gunstig advies uit.
Exploitatierekening
Ontvangsten
Overschot exploitatie 2011
Exploitatietoelage 2012
Exploitatie eigen boekjaar
Uitgaven
Overschot
Investeringsrekening
Ontvangsten
Overschot investeringen 2011
Investeringen eigen boekjaar
Uitgaven
Overschot

€
€
€
-€
€
€

9 751,71
72 492,04
5 004,00
9 754,72
19 506,43
67 741,32

€ 43 176,37
€ 100 562,08
€
0
€ 43 176,37
€ 100 562,08

Het totale patrimonium (roerende beleggingen) bedraagt € 82 339,48
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de heer Gouverneur van de provincie OostVlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.
Raadslid Rosa Van den Abeele vervoegt zich bij de zitting.

2.

Rekening 2012 van de kerkfabriek "Sint-Gertrudis" Wichelen - Advies

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in.
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober
2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
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Gelet op de omzendbrief BB – 2007/01 van het Kabinet van de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering inzake de
boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB 2008/01 van het Vlaams
Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale
Besturen – Regelgeving en Werking betreffende de toepassing van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten;
Gelet op de rekening 2012 van de kerkfabriek “Sint-Gertrudis”
Wichelen en bijgevoegde bewijsstukken;
Gelet op het gemeentedecreet;
Besluit.
Art. 1 – De raad neemt kennis van de rekening 2012 van de kerkfabriek “Sint-Gertrudis” Wichelen en
brengt hierover met algemene stemmen een gunstig advies uit.
Exploitatierekening
Ontvangsten :
Exploitatietoelage 2012
Overschot exploitatie 2011
Uitgaven
Exploitatie eigen boekjaar
Overschot :

€
€
€
€
-€
€

26 774,82
17 473,00
28 927,78
47 599,92
20 825,10
25 575,68

Investeringsrekening
Ontvangsten :
Overschot investeringen 2011
Uitgaven
Overschot :

€
0
€ 5 396,00
€ 5 396,00
€
0

Het totale patrimonium (roerende beleggingen) bedraagt € 107 115,00
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de heer Gouverneur van de provincie OostVlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.

3.

Rekening 2012 van de kerkfabriek "Sint-Denys" Serskamp - Advies

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt waarom de
kerkfabriek een belegging op 30 jaar wil vastleggen. De schepen antwoordt dat de kerkfabriek al is
gevraagd om een vastlegging op 3 jaar te voorzien, temeer omdat dan ook aan de Sint-Denyskerk een
restauratie is gepland.
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De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober
2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB – 2007/01 van het Kabinet van de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering inzake de
boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB 2008/01 van het Vlaams
Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale
Besturen – Regelgeving en Werking betreffende de toepassing van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten;
Gelet op de rekening 2012 van de kerkfabriek “Sint-Denys”
Serskamp en bijgevoegde bewijsstukken;
Gelet op het gemeentedecreet;
Besluit.
Art. 1 – De raad neemt kennis van de rekening 2012 van de kerkfabriek “Sint-Denys” Serskamp en
brengt hierover met algemene stemmen een gunstig advies uit.
Exploitatierekening
Ontvangsten
Overschot exploitatie 2011
Exploitatietoelage 2012
Exploitatie eigen boekjaar
Uitgaven
Overschot

€
€
€
-€
€
€

12 283,36
17 819,59
515,00
6 927,85
19 211,81
11 406,74

Investeringsrekening
Ontvangsten
Overschot investeringen 2011
Investeringen eigen boekjaar
Uitgaven
Overschot

€ 19 368,85
€ 100 031,93
€
1 176,92
€ 18 191,93
€ 101 208,85

Het totale patrimonium (roerende beleggingen) bedraagt € 133 380,00
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.
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4.

Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Aanpassing tarieven elektronische
identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart en kids-ID

Burgemeester Kenneth Taylor leidt dit agendapunt in. In het arrondissementeel overleg met 9
gemeenten is een akkoord bereikt over de voorgestelde tarieven.
Voor raadslid Luc Van Leuven is het geven van een elektronische identiteitskaart
basisdienstverlening. Aangezien iedereen een basisbelasting betaalt, vindt hij dat de gemeente hier
geen belasting zou mogen op heffen. Zo is het in orde dat voor de kids-ID geen gemeentelijke
belasting betaald hoeft te worden. De burgemeester wijst erop dat mensen soms ook hun
identiteitskaart verliezen en dat ook in gemeenten waar de partij van raadslid Van Leuven deel
uitmaakt van het bestuur, dezelfde belasting wordt geheven. Er waren trouwens ook gemeenten die
voor een elektronische identiteitskaart € 25 vroeger. Zij moeten nu hun tarief naar beneden
aanpassen.
Raadslid Gert Van Tittelboom treedt het standpunt van raadslid Luc Van Leuven bij. Hij wil weten of
er een becijfering van de opbrengst is gemaakt en wat daarmee dan gebeurt. De burgemeester stelt
dat die berekening moeilijk te maken is, maar met de € 5 wordt het personeel betaald dat ook
identiteitskaarten aflevert in Serskamp en Schellebelle. Schepen Kristof De Smet wijst erop dat bij de
voorstelling van het financieel profiel van onze gemeente steeds de klemtoon wordt gelegd op de
lage opbrengst uit prestaties naar de burger toe. De burgemeester vult aan dat ‘gratis’ niet bestaat,
zoals met de bussen in Hasselt is bewezen. Schepen De Smet haalt ook de kosten aan die de
gemeente maakt door de vernieuwing van het informaticamateriaal, de huisvuilophaling en –
verwerking, …
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB-2008/07 van 18 juli 2008
betreffende het decreet van 30 mei 2008;
Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de
coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit, waarin één gemeentelijke legislatuur
wordt aanbevolen als maximale geldigheidsduur;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 31 maart 2010
houdende de aanpassing van de tarieven elektronische identiteitskaart, elektronische
vreemdelingenkaart en kids-ID – belasting op de afgifte van administratieve stukken – gecoördineerd
besluit, gewijzigd bij raadsbesluit van 25 augustus 2010;
Gelet op de brief van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking van 21 december 2012;
Overwegende dat die brief handelt over de nieuwe prijs van de
identiteitsdocumenten die uitgereikt worden aan Belgen en vreemdelingen;
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Overwegende dat bij wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en
tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen, is bepaald in art. 6 §8 dat de kosten voor de aanmaak van kaarten door de Minister van
Binnenlandse Zaken ingevorderd worden bij wege van ambtshalve voorafnemingen op de rekening
die op naam van de gemeente geopend is bij een kredietinstelling;
Overwegende dat uit een audit is gebleken dat de in rekening
gebrachte parameters voor het vaststellen van de prijs in het verleden te beperkt waren;
Overwegende dat er in de toekomst ook rekening zal worden gehouden met onrechtstreekse kosten,
zoals de loonkosten personeel elektronische identiteitskaarten en de afgeschreven investeringen van
de laatste vijf jaar;
Overwegende dat de FOD Binnenlandse Zaken de prijs voor
identiteitskaarten thans heeft afgerond op € 15;
Overwegende dat de prijs voor vreemdelingenkaarten
eveneens op € 15 wordt gebracht;
Overwegende dat de FOD Binnenlandse Zaken beslist heeft om
ook de prijs van de kids-ID te verhogen tot € 6;
Overwegende dat onze gemeente voor kids-ID’s volgens de
gewone procedure nog geen bijkomende belasting heeft aangerekend, aangezien dat ook zo wordt
gevraagd door de FOD Binnenlandse Zaken;
Overwegende dat ook de prijzen van de spoedprocedures
worden aangepast, waarbij een prijsverhoging van € 3 wordt doorgevoerd;
Overwegende dat de prijzen van de spoedprocedures in onze
gemeente momenteel reeds voldoende hoog zijn ingesteld, zodat zich enkel bij de gewone afgifte
een tariefwijziging opdringt;
Overwegende dat alle prijzen thans met minstens € 3 moeten
stijgen overeenkomstig de beslissingen van de FOD Binnenlandse Zaken;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet
inzake het bestuurlijk toezicht;
Met 16 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, Rosa
Van den Abeele, Jan Baeyens, Kurt Rasschaert en Luk Galle) bij 4 onthoudingen (Luc Van Leuven, Els
Stichelmans, Karel Bontinck en Gert Van Tittelboom)
Besluit
Art. 1 – Er wordt voor een termijn van negen maanden met ingang van 1 april 2013 en eindigend op
31 december 2013 een belasting (bestaande uit bijdrage federale overheidsdienst en gemeente)
gevestigd op de afgifte van administratieve stukken en meer bepaald op de afgifte van de
elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart en kids-ID.
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Art. 2 – De belasting is verschuldigd aan wie het stuk door het gemeentebestuur op aanvraag of
ambtshalve wordt uitgereikt.
Art. 3 – De belasting wordt als volgt vastgesteld :
a) Aflevering van de elektronische identiteitskaart aan Belgische onderdanen en van de
elektronische identiteitskaart aan vreemdelingen (elektronische vreemdelingenkaart) :
-

€ 20 voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart (kostprijs Eid, btw inbegrepen :
€ 15 + € 5 gemeentebelasting)
€ 150 indien aflevering volgens de dringende procedure (kostprijs Eid, btw inbegrepen:
€ 116 + € 34 gemeentebelasting)
€ 200 indien aflevering volgens de zeer dringende procedure (kostprijs Eid, btw inbegrepen :
€ 180 + € 20 gemeentebelasting)

b) Afgifte van kids-ID’s
-

€ 6 voor de afgifte volgens de gewone procedure (kostprijs Eid, btw inbegrepen : € 6, geen
gemeentebelasting)
€ 120 indien aflevering volgens de dringende procedure (kostprijs Eid, btw inbegrepen :
€ 109 + € 11 gemeentebelasting)
€ 200 indien aflevering volgens de zeer dringende procedure (kostprijs Eid, btw inbegrepen :
€ 173 + € 27 gemeentebelasting)

Art. 4 - Met ingang van 1 april 2013 wordt art. 3 a) d) en g) van het gemeenteraadsbesluit d.d.
31 maart 2010 opgeheven.
Art. 5 – Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting, vermeerderd met de eventuele
verzendingskosten in consignatie worden gegeven bij de financieel beheerder of bij haar
afgevaardigde indien het stuk niet onmiddellijk bij de aanvraag kan worden afgegeven.
Art. 6 – De belasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet
kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
Art. 7 – De belastingsplichtige kan een bezwaar tegen deze beslissing indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen de drie maanden te rekenen
vanaf de contante inning 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. 8 – Deze beslissing wordt aan de heer Gouverneur opgestuurd.

5.

Aanstellen ontwerper promenade langs de Schelde - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

Burgemeester Kenneth Taylor leidt dit agendapunt in. Hij overloopt de gunningscriteria en het
gewicht dat daaraan wordt gegeven.
Raadslid Herman Van Renterghem vraagt of er al een prijs in het hoofd zit van wat de uitvoering van
de werken mag of zal kosten. Voor de burgemeester is dat moeilijk te bepalen, hij ziet gewoon een
herinrichting van de straat. Het is gevaarlijk om nu al een raming te maken. Waarschijnlijk is er een
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onteigening nodig door de Zeeschelde. Die heeft nog geen standpunt ingenomen. Op de vraag op
welke termijn de burgemeester de uitvoering ziet, antwoordt die dat hij op een zo kort mogelijke
termijn hoopt.
Raadslid Gert Van Tittelboom wil weten wat de in het bestek opgemaakte visie omtrent de
promenade precies behelst. Voor de burgemeester is dat het dorp dichter bij de Schelde brengen. Via
het Sociaal Huis wordt een brug gebouwd naar het achterliggende parkgebied. Hij wil ook een soort
plein creëren. Genoemd raadslid vraagt zich af of die visie niet direct bruikbaar is voor uitvoering. De
burgemeester noemt die visie een pennentrek, een ontwerper moet de straat intekenen, die meer
concreet maken. Met dat instrument kun je met de Zeeschelde onderhandelen. Het is goed dat we
mee aan tafel kunnen zitten om de plannen uit te tekenen. De Zeeschelde zal niet de helft van het
project betalen.
Schepen Kristof De Smet denkt ook aan een versteviging van de dijk. In Schoonaarde is de Scheldedijk
voor een stuk weggeschoven. Met een ontwerp kun je ook deelnemen aan een quick win van de
Vlaamse Overheid om zo subsidies binnen te rijven. Raadslid Luc Van Leuven vindt het goed te
anticiperen op iets wat komt. De burgemeester ziet een parallel met rioleringswerken waar de
kosten van de bovenbouw voor de gemeente zijn. Voor genoemd raadslid moeten de werken
omzichtig worden aangepakt. De burgemeester besluit dat ook de Zeeschelde meerwaarde zoekt. Als
je iets op papier hebt, kun je daarover praten.
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;
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Overwegende dat de dijk van de Schelde ter hoogte van het
Sociaal Huis in het kader van het sigmaplan zal worden aangepast;
Overwegende dat het daarom opportuun is om het openbaar
domein ter hoogte van het Sociaal Huis te optimaliseren;
Overwegende dat dit de kans kan bieden om het zicht op de
Schelde te vergroten en een publieke promenade te voorzien op de oevers van de Schelde;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen
ontwerper promenade langs de Schelde” een bijzonder bestek met nr. 2013/05 werd opgesteld door
de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget van 2013, op artikel 421/733-60 van de buitengewone dienst en dat de financiering
gebeurt met een lening;
Met 14 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, 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 het bijzonder bestek met nr. 2013/05 en de raming voor de
opdracht “Aanstellen ontwerper promenade langs de Schelde”, 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 € 20.661,16 excl. btw of € 25.000,00 incl. 21%
btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 421/733-60 van
de buitengewone dienst.

6.

Plaatsen bijkomende armatuur hoek Statiestraat-Kapellebaan Wichelen

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Door de herschikking van de
verlichtingspalen in de Statiestraat zijn de lichtpunten afwisselend links en rechts van de straat gezet.
De armatuur aan de gevel van café De Zwaan is niet teruggeplaatst daardoor.
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De raad,
Overwegende dat bij de renovatiewerken aan café-feestzaal
De Zwaan op de hoek van de Statiestraat en de Kapellebaan te Wichelen de verlichtingsarmatuur op
vraag van de eigenaar is weggenomen;
Gelet op het mailbericht d.d. 22 januari 2013 van de bewoners
van de woning Statiestraat 65a waarin zij vragen om een verlichtingsarmatuur op de hoek van de
straat te voorzien en zij hun akkoord betuigen met de bevestiging ervan op de zijgevel van hun
woning;
Gelet op de brief d.d. 19 februari 2013 van Imewo inzake het
bijplaatsen van een armatuur op die locatie en de offerte daarvoor;
Overwegende dat de totale kostprijs daarvan € 773,58
bedraagt, BTW inbegrepen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – De openbare verlichting op de hoek van de Statiestraat en de Kapellebaan te Wichelen uit te
breiden door het plaatsen van een bijkomende verlichtingsarmatuur op de zijgevel van de woning
Statiestraat 65a.
Art. 2 – Deze uitgave ten bedrage van € 773,58 (BTW inbegrepen) te betalen op het krediet 426/73260 van het budget 2013, aan te passen bij budgetwijziging.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing op te sturen naar Eandis, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas.

7.

Aankoop container voor groenafval - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. De technische dienst is vragende partij voor
een groenafvalcontainer. Een lage container is geschikt voor steenpuin. Hagen bvb. nemen een groot
volume in zonder gewicht. Daarvoor is een hoge container meer geschikt. Een dergelijke container
kan ook van het ene kerkhof naar het andere worden getransporteerd.
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, § 3;
Overwegende dat de uitvoerende technische dienst een
container nodig heeft voor groenafval;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht: het
aankopen van een container met een inhoud van 15-20m³ voor groenafval, wordt geraamd op
€ 4.958,68 excl. btw of € 6.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget van 2013, op artikel 421/744-51 van de buitengewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop container voor
groenafval”. De raming bedraagt € 4.958,68 excl. btw of € 6.000,00 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 421/744-51 van
de buitengewone dienst.

8.

Aankoop van veeg- en borstelmachine - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen leidt dit agendapunt in. Vorig jaar werden vier veegbeurten uitbesteed
tegen de prijs van € 53 000. Voor € 170 000 kun je zelf een machine kopen. Vanaf 2015 mag het
gemeentebestuur geen pesticiden meer gebruiken. Ook voor het vegen van bladeren in de herfst op
het Dorp van Schellebelle is een dergelijke machine nuttig.
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Raadslid Jan Baeyens stelt vast dat voor de aankoop een lening op 10 jaar wordt aangegaan en wil
weten of dat ook de afschrijftermijn is. De schepen hoopt dat de veegmachine langer meegaat.
Genoemd raadslid heeft vernomen dat in buurgemeente Lede de machine elke dag wordt gebruikt.
Hij hoopt dat er ook rekening is gehouden met de vervanging van de borstels, want die zijn heel
duur. De schepen beaamt dat er 4 tot 5 borstelsets per jaar nodig zijn. Met het voorziene budget
moet daarvoor nog wat geld over zijn. Raadslid Jan Baeyens vraagt of er een soortgelijke machine
wordt aangekocht als in Lede en of er één persoon mee zal rondrijden. Schepen Van Malderen stelt
dat je twee personeelsleden moet opleiden, zodat je rekening kunt houden met ziektes en verloven.
De eerste beurt na de winter is de moeilijkste. Het weghalen van onkruid op de wegen gaat ook
trager dan een gewone beurt. De burgemeester geeft toe dat er extra kosten zijn door de aankoop
van een veeg- en borstelmachine, maar je kunt ook sneller werken, bvb. na jaarmarkten. Het
personeel kan dan met andere dingen bezig zijn. Raadslid Jan Baeyens stelt tevreden vast dat er een
kosten-batenanalyse is gemaakt.
Op vraag van raadslid Gert Van Tittelboom antwoordt schepen Albert Van Malderen dat er twee
halve dagen opleiding voorzien zijn. Raadslid Karel Bontinck noemt de aankoop goed voor de
gemeente, want vorig jaar lagen de wegen er vuil bij. Raadslid Els Stichelmans zou het goed vinden
dat de machine wordt gebruikt als een carnavalstoet is gepasseerd.
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 16;
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 veeg- en borstelwerken op de gemeente
tot nu toe werden uitbesteed;
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Overwegende dat door de aankoop van een veeg- en
borstelmachine deze werken in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van
een veeg- en borstelmachine” een bijzonder bestek met nr. 2013/04 werd opgesteld door de
Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 140.000,00 excl. btw of € 169.400,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de algemene offerteaanvraag;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget van 2013, op artikel 421/743-98 van de buitengewone dienst en dat de financiering
gebeurt met een lening;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/04 en de raming voor de
opdracht “Aankoop van een veeg- en borstelmachine”, 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 € 140.000,00 excl. btw of € 169.400,00 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag.
Art. 3 – Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Art. 4 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 421/743-98 van
de buitengewone dienst.

9.

Organisatie kleuteropvang tijdens de zomermaanden

Schepen Anneleen Rimbaut leidt dit agendapunt in. Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt zich af of
een contingent voor 28 kleuters volstaat. De schepen vermoedt van wel. De sportkampen in de paasen zomervakantie zijn bvb. ook nog niet volzet. Schepen Kristof De Smet vult aan dat het aantal
opvanguren al vorig jaar verhoogd is.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25mei 2011 inzake de
organisatie van een kleuteropvang tijdens de zomermaanden;
Overwegende dat in de zomermaanden juli en augustus 2013
op de gemeente opnieuw een speelpleinwerking georganiseerd wordt gedurende zeven weken;
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Overwegende dat op die gemeentelijke speelpleinwerking
kinderen van 4 tot 14 jaar terecht kunnen, maar dat zich een leemte laat gevoelen voor een zinvolle
tijdsbesteding voor de schoolrijpe kleuters van 2,5 tot 4 jaar;
Overwegende dat de speelpleinwerking dit jaar voor het eerst
in ’t Ankerpunt (Anker Serskamp) georganiseerd wordt en de ervaring van drie jaar terug geleerd
heeft dat speelpleinwerking en kleuteropvang best niet samen op een locatie worden georganiseerd;
Overwegende dat daarom, mede op vraag van de
kinderopvangsters en de speelpleinwerking, de kleuteropvang net zoals vorig jaar in en rond de
gemeentelijke kleuterschool ’t Belleken (Hoogstraat) wordt georganiseerd;
Overwegende dat het aangewezen is dat ervaren
kinderopvangsters de kleuteropvang leiden en worden ingezet om de maximaal 28 kleuters te
begeleiden;
Overwegende dat de kinderen die voor 8u30 en na 17uur op
het speelplein verblijven, ook naar de kleuteropvang kunnen worden gebracht;
Overwegende dat het contingent opvanguren daarom met 880
uur uitgebreid dient te worden;
Gelet op artikelnummer 721/111-19 van het budget van 2013;
Gelet op art. 43, 104 en 253 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Van maandag 8 juli 2013 tot en met vrijdag 23 augustus 2013 in de gemeenteschool, afdeling
“ ’t Belleken” Hoogstraat 91 een kleuteropvang te organiseren tijdens de gemeentelijke
speelpleinwerking, telkens van 7 tot 18 uur, behalve op zater-, zon- en feestdagen.
Art. 2 – Er worden maximaal 28 kleuters toegelaten. Ouders dienen hun kleuter vooraf in te schrijven
via het online inschrijvingssysteem “Ticketgang”. Inschrijven is mogelijk vanaf 24 april 2013.
Terugbetaling is enkel mogelijk op voorlegging van een medisch attest.
Art. 3 – Per dag vier kinderopvang(st)ers in te zetten, die elk 5u30 per dag presteren, twee van 7u tot
12u30, de andere twee van 12u30 tot 18 uur.
Art. 4 – Voor de organisatie van de kinderopvang het contingent van het aantal opvanguren met 880
eenheden uit te breiden
Art. 5 – De aan te rekenen prijzen van de kleuteropvang zijn gelijk aan die van de voor- en naschoolse
opvang, zijnde € 8 voor een verblijf van minimum 6 uur, € 4 voor een verblijf tussen 3 en 6 uur.
Art. 6 – De kleuters een vieruurtje aan te bieden. Voor ‘s middags dienen de ouders zelf een
lunchpakket te voorzien.
Art. 7 – Afschrift van dit besluit toe te sturen aan de heer Gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000
Gent.
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10. Interlokale vereniging "Cultuuroverleg Scheldeland" - Goedkeuring jaarrekening en
jaarverslag 2012 en budget 2013
Schepen Bart Segers leidt dit agendapunt in. Hij deelt mee dat het bestuur het voornemen heeft om
vanaf 2014 uit de interlokale vereniging te stappen. Het concept leidt aan bloedarmoede. Het dan
vrijgekomen bedrag kan aan een culturele vereniging van eigen gemeente worden besteed. De
burgemeester vult aan dat er oorspronkelijk ook een tijdschrift werd uitgegeven en dat er een lokale
verankering met kunstenaars bestond. De gemeente Berlare zit overigens op dezelfde golflengte als
Wichelen.
Raadslid Jan Baeyens weet dat in de maand mei een nieuw project zou worden gestart. Raadslid Gert
Van Tittelboom is van mening dat Beeldenstroom een goede kapstok is als onze gemeente toeristisch
op de kaart wil komen. De burgemeester vindt dat je niets mag overroepen : bij de opening van deze
editie waren er alleen gemeenteraadsleden aanwezig, bij de vorige editie werden bijna geen fietsen
verhuurd. Dan moet je je vragen stellen. In de toekomst kun je nog samenwerken met andere
gemeenten. Raadslid Van Tittelboom vraagt naar de reactie van de cultuurraad op het voornemen.
De burgemeester antwoordt dat daarover nu nog niet wordt beslist. Er is wel uit
eerlijkheidsoverwegingen aan de andere gemeenten gevraagd zich op een dergelijke beslissing voor
te bereiden.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 8 maart 2005 waarbij
de oprichting van de interlokale vereniging ‘Cultuuroverleg Scheldeland’ en de bijbehorende statuten
werden goedgekeurd;
Gelet op art. 12 van genoemde statuten waarin wordt bepaald
dat de rekening goedgekeurd is als de gewone meerderheid van de gemeenteraden van alle leden
die goedkeurt. Hetzelfde geldt voor het budget;
Overwegende dat de jaarrekening 2012 en budget 2013
werden besproken en aanvaard in het beheerscomité d.d. 13 februari 2013 van de interlokale
vereniging;
Gelet op bijgevoegd jaarverslag 2012, jaarrekening 2012 en
budget 2013;
Overwegende dat de jaarrekening 2012 afsluit met een positief
saldo van € 17 253,54;
Overwegende dat het budget 2013 voorziet in € 22 750
uitgaven en € 46 884,95 ontvangsten (saldo vorige jaren inbegrepen);
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
aanpassingen en wijzigingen;
Met algemene stemmen.
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Besluit
Art. 1 – De jaarrekening en het jaarverslag 2012 en het budget 2013 van de interlokale vereniging
‘Cultuuroverleg Scheldeland’ goed te keuren.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de beherende gemeente van
‘Cultuuroverleg Scheldeland’, p.a. Dorp 101 9290 Berlare.

11. Organisatie JeugdCultuurStraat - Overheveling van middelen naar de jeugdraad
Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de Jeugdraad zoals de voorbije jaren
opnieuw een JeugdCultuurStraat zal organiseren;
Overwegende dat die JeugdCultuurStraatvorig jaar garant
stond voor een namiddag boordevol leuke activiteiten voor alle jongeren van onze gemeente tussen
5 en 16 jaar;
Gelet op artikelnummer 761/332-03 van het budget 2013 waar
voor jeugd en jeugdcultuur een bedrag van € 3 971 is ingeschreven;
Overwegende dat de georganiseerde JeugdCultuurStraat
kadert in de rubriek ‘jeugd en jeugdcultuur’ en dat de Jeugdraad in samenwerking met de
vrijetijdsconsulent zowel de organisatie als de kosten op zich zal nemen;
Overwegende dat het derhalve billijk is om het in het budget
voorziene bedrag over te hevelen naar de Gemeentelijke Jeugdraad;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Enig art. – Het onder artikelnummer 761/332-03 (Jeugd en jeugdcultuur) van het budget 2013
voorziene bedrag van € 3 971 wordt overgeheveld naar de Gemeentelijke Jeugdraad voor de betaling
van de kosten in het kader van de organisatie van de JeugdCultuurStraat.

12. Intercommunale Finiwo - Verzoek tot onderschrijving kapitaalverhoging Publi-T
Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Een tweede inschrijvingsronde is waarschijnlijk niet
mogelijk omdat de andere gemeenten ook geïnteresseerd zijn in een maximale inschrijving.
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De raad,
Gelet op het gemeentedecreet en meer bepaald artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 inzake de
intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat onze gemeente aangesloten is bij de
dienstverlenende vereniging Finiwo;
Overwegende dat Finiwo op verzoek van en voor rekening van
onze gemeente aandeelhouder is van Publi-T;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 4 februari 2013 van
Finiwo inzake de kapitaalverhoging van Publi-T;
Gelet op de bijgevoegde motiveringsnota betreffende de
kapitaalverhoging van Publi-T;
Overwegende dat onze gemeente binnen Finiwo over
voldoende financiële middelen beschikt of zal beschikken voor de financiering van het proportioneel
toegewezen deel van de investering en zelfs wat meer;
Met 19 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, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Jan Baeyens, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert en
Luk Galle) bij 1 onthouding (Gert Van Tittelboom)
Besluit
Art. 1 – De intercommunale Finiwo te verzoeken voor rekening van onze gemeente de
kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van
€ 42 900,49, gefinancierd door bij Finiwo beschikbare middelen.
Art. 2 – De intercommunale Finiwo bijkomend te verzoeken voor rekening van onze gemeente een
bijkomend bedrag te onderschrijven van maximaal € 15 000, te financieren met binnen Finiwo
beschikbare middelen en door storting van middelen aan Finiwo indien de aanwezige middelen
ontoereikend blijken, dat louter in de mate dat die optie daadwerkelijk kan worden gelicht en dus
een bijkomende investering mogelijk is.
Art. 3 – In te tekenen op de kapitaalverhoging Finiwo die de raad van bestuur zal uitvoeren ter
financiering van de onderschrijving van de kapitaalverhoging van Publi-T en dat voor een bedrag dat
gelijk is aan het door de gemeente onderschreven bedrag (behoudens afrondingen als gevolg van de
eenheidsprijs van een aandeel Finiwo)
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13. Gemeentelijke afvaardiging voor het beheerscomité interlokale vereniging Woon + effectieve
en plaatsvervangende leden
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 1 juli 1997 houdende de Vlaamse
Wooncode, inzonderheid op artikel 28 §2, gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004, 24 maart
2006 en 29 juni 2007;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende
subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid van 21/09/2007;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2008
houdende definitieve goedkeuring interlokale vereniging Woon+ en goedkeuring van de statuten en
het huishoudelijk reglement;
Overwegende dat er in de statuten opgenomen is dat de
gemeente Wichelen recht heeft op twee stemgerechtigde mandaten, die exclusief deel uitmaken van
het college of de gemeenteraad;
Overwegende dat er tevens twee plaatsvervangende
beheerders met hetzelfde mandaat gekozen dienen te worden ingeval van afwezigheid van de
effectieve beheerder;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Voor de effectieve beheerders :
Anneleen Rimbaut : ja : 20 stemmen
Christoph Van de Wiele : ja : 20 stemmen
Voor de plaatsvervangende beheerders :
Martine De Wilde : ja : 20 stemmen
Inge Van Steendam : ja : 20 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Anneleen Rimbaut, schepen, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) en Christoph Van de
Wiele, schepen-OCMW-voorzitter, Doornstraat 37 9260 Wichelen (Serskamp) aan te duiden als
effectief stemgerechtigd lid binnen het beheerscomité van de interlokale vereniging Woon+.
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Art. 2 – Martine De Wilde, raadslid Onnebossen, 21 9260 Wichelen (Serskamp) en Inge Van
Steendam, raadslid, Bohemen 124 9260 Wichelen aan te duiden als plaatsvervangend
stemgerechtigd lid binnen het beheerscomité van de interlokale vereniging Woon+.
Art. 3 – Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de heer Gouverneur, de betrokken
gemeenten en het Agentschap Wonen-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke
Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 19 bus 40 1210 Brussel.

14. Voordracht afgevaardigde Scheldemondraad
De raad,
Gelet op de brief d.d. 19 februari 2013 van Euregio Scheldemond,
Gouvernementstraat 1 9000 Gent inzake de nieuwe samenstelling van de Scheldemondraad;
Overwegende dat de Scheldemondraad de samenwerking
initieert tussen de provinciebesturen en gemeenten van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en
Zeeland en ook probeert grensoverschrijdende samenwerking aan te zwengelen tussen andere
organisaties uit het maatschappelijk middenveld (Kamers van Koophandel, vzw’s en stichtingen,
verenigingen en bedrijven);
Overwegende dat de Raad grensoverschrijdende projecten
financieel ondersteunt via het Scheldemondfonds en de Interreg-programma’s bespreekt;
Overwegende dat de gemeenten per provincie worden
vertegenwoordigd door drie burgemeesters, schepenen of wethouders;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Kristof De Smet : ja : 20 stemmen
Besluit
Art. 1 – Schepen Kristof De Smet, Krijgelstraat 22b 9260 Wichelen (Schellebelle) voor te dragen als
kandidaat-afgevaardigde in de Scheldemondraad.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit op te sturen naar het Secretariaat Euregio Scheldeland, t.a.v. de heer
Miguel Verstringe, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.

15. Aanduiding vertegenwoordiger waterschappen ‘Schelde- en Durmepolders’, ‘De Drie
Molenbeken’ en ‘Land Van Aalst’
De raad,
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid, inzonderheid artikels 31 en 46;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 9 september
2005 tot uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003, inzonderheid artikels 4, 21 en 22;
Gelet op het schrijven van 20 februari 2006 van het
provinciebestuur Oost-Vlaanderen met betrekking tot de oprichting van de waterschappen;
Overwegende dat per deelbekken of voor meerdere
deelbekkens die behoren tot eenzelfde bekken, een waterschap wordt opgericht;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 maart 2006
betreffende de goedkeuring van de oprichtingsovereenkomsten in de waterschappen “Schelde- en
Durmepolders”, “De Drie Molenbeken”, en “Land Van Aalst”;
Overwegende dat vanuit de gemeenteraad een effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de waterschappen aangesteld dient te worden;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is Kristof De Smet: ja: 20 stemmen
Besluit
Art. 1 – Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22b 9260 Wichelen,wordt aangeduid als gemeentelijk
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Waterschap ‘De Drie Molenbeken’.
Art. 2 – Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22b 9260 Wichelen,wordt aangeduid als gemeentelijk
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Waterschap ‘Land Van Aalst’.
Art. 3 – Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22b 9260 Wichelen,wordt aangeduid als gemeentelijk
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Waterschap ‘Schelde- en Durmepolders’.
Art. 4 – Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar het provinciebestuur , Dienst Planning en
Natuurbehoud –Cel Water, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.

16. Voordracht kandidaat-bestuurder vzw Toerisme Oost-Vlaanderen
De raad,
Gelet op de brief d.d. 11 februari 2013 van Toerisme OostVlaanderen vzw inzake de vertegenwoordigingen in de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 februari 2013
waarbij schepen Kristof De Smet als afgevaardigde werd aangeduid in de algemene vergadering van
genoemde vzw en raadslid Ann Van Wesemael als plaatsvervangend afgevaardigde;
Overwegende dat onze gemeente voor de regio Scheldeland
ook een kandidaat-bestuurder kan voordragen;
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Op 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 : 20 stemmen
Besluit
Art. 1 – Schepen Kristof De Smet, Krijgelstraat 22b 9260 Wichelen (Schellebelle) wordt voorgedragen
als kandidaat-lid van de raad van bestuur bij de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen,
Sint-Niklaasstraat 2 9000 Gent.
Art. 2 – Deze beslissing zal aan de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen, t.a.v. Chris Dobbelaere, SintNiklaasstraat 2 9000 Gent worden opgestuurd.

17. Aanduiding effectief en plaatsvervangend lid beheerscomité Burensportdienst
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 november 2004
inzake de goedkeuring van de overeenkomst betreffende het oprichten van de interlokale vereniging
“Burensportdienst Schelde – Durme”;
Overwegende dat, volgens art. 7 van deze overeenkomst, het
beheerscomité telkens samengesteld dient te worden voor een periode van een bestuurslegislatuur
van de gemeente- en provincieraad;
Overwegende dat elke gemeenteraad, volgens art. 7 van de
overeenkomst, het lid van het schepencollege bevoegd voor sport daarvoor dient af te vaardigen,
alsmede een plaatsvervangend lid, lid van de gemeenteraad, met hetzelfde mandaat ingeval van
tijdelijk belet zijn van het effectief lid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is :
Voor het effectief lid : Kristof De Smet : ja : 20 stemmen
Voor de plaatsvervanger : Ann Van Wesemael : ja : 20 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22 b 9260 Wichelen (Schellebelle) wordt aangeduid als
effectief lid van het beheerscomité van de “Burensportdienst Schelde-Durme”.
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Art. 2 – Ann Van Wesemael, gemeenteraadslid, Brugstraat 31 9260 Wichelen wordt aangeduid als
plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de “Burensportdienst Schelde-Durme”.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan de beherende gemeente van de
“Burensportdienst Schelde – Durme” en aan het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

18. Aanduiding afgevaardigd lid schepencollege in beheerscomité scholengemeenschap
"Scheldeland" en aanduiding plaatsvervangend lid
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij
decreet van 23 januari 2009, artikel 43 §2, 5°, betreffende de vertegenwoordiging van de gemeente
in intergemeentelijke samenwerkingen;
Gelet op het decreet houdende intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd bij decreet van 1 juli 2011;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 15 juni 2005 inzake
de goedkeuring van de vorming van en scholengemeenschap tussen de gemeentescholen van
Hamme, Wetteren, Berlare, Laarne en Wichelen;
Gelet op de overeenkomst scholengemeenschap 2011 – 2014
van de interlokale vereniging scholengemeenschap “Scheldeland”;
Overwegende dat een beheerscomité opgericht dient te
worden, dat elke gemeenteraad luidens art. 4 §2 van de overeenkomst een lid van het
schepencollege daarvoor dient af te vaardigen, alsmede een plaatsvervangend lid met hetzelfde
mandaat ingeval van afwezigheid van het effectief lid;
Op voorstel van het schepencollege;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Voor het effectief lid : Kristof De Smet : ja : 20 stemmen
Voor het plaatsvervangend lid : Kenneth Taylor : ja : 20 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22 b 9260 Wichelen (Schellebelle) wordt aangeduid als
effectief lid van het beheerscomité van de scholengemeenschap “Scheldeland” .
Kenneth Taylor, burgemeester, Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen (Serskamp) wordt aangeduid als
plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de scholengemeenschap “Scheldeland”.
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Art. 2 – Afschrift van deze beslissing te sturen naar de ondertekende gemeentebesturen van Hamme,
Wetteren, Berlare en Laarne, naar het Departement Onderwijs, Administratie Basisonderwijs Hendrik
Conciencegebouw, Koning Albert II laan 15 1210 Brussel en naar het OVSG, dienst schoolbesturen,
Ravensteingalerij 3 bus 7 1000 Brussel.

19. Aanduiding effectief en plaatsvervangend lid beheerscomité "Cultuuroverleg Scheldeland"
De raad,
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 maart 2005 inzake
de goedkeuring van de statuten betreffende de oprichting van een interlokale vereniging
“Cultuuroverleg Scheldeland”;
Overwegende dat een beheerscomité samengesteld dient te
worden; dat elke gemeenteraad luidens art. 10 van de statuten een lid dient af te vaardigen dat
burgemeester, schepen of raadslid is, alsmede een plaatsvervangend 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 het effectieve lid : Bart Segers : ja : 20 stemmen
Voor het plaatsvervangend lid : Ann Van Wesemael : ja : 20 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Bart Segers, schepen, Dreefstraat 46 Wichelen wordt aangeduid als effectief lid van het
beheerscomité van “Cultuuroverleg Scheldeland”.
Ann Van Wesemael, raadslid, Brugstraat 31 Wichelen wordt aangeduid als plaatsvervangend lid van
het beheerscomité van de interlokale vereniging “Cultuuroverleg Scheldeland”.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan de beherende gemeente van
“Cultuuroverleg Scheldeland” en aan het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

20. Aanduiding effectief en plaatsvervangend lid beheerscomité AULAM
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 12 november 2008
inzake de goedkeuring van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging
AULAM, gericht op een samenwerking van de jeugddiensten uit de streek;
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Overwegende dat een beheerscomité samengesteld dient te
worden; dat elke gemeenteraad luidens art. 7 van de overeenkomst een lid dient af te vaardigen dat
schepen van jeugd is, alsmede een plaatsvervangend 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 : Anneleen Rimbaut : ja : 20 stemmen
voor plaatsvervangend lid : Inge Van Steendam : ja : 20 stemmen
Besluit
Art. 1 – Anneleen Rimbaut, schepen van jeugd, Biesakker 24 9260 Serskamp (Wichelen) wordt
aangeduid als effectief lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging AULAM.
Inge Van Steendam, raadslid, Bohemen 124 9260 Wichelen wordt aangeduid als plaatsvervangend lid
van het beheerscomité van de interlokale vereniging AULAM.
Art. 2 – Afschriften van dit besluit worden doorgestuurd aan de heer Gouverneur van de provincie
Oost-Vlaanderen en aan de beherende gemeente van de interlokale vereniging.

21. Aanduiding vertegenwoordiger in het Regionaal Directiecomité voor Domeindiensten van
TMVW
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en meer
bepaald art. 43, 5°;
Gelet op de brief d.d. 1 februari 2013 van TMVW inzake de
vertegenwoordigers van ons bestuur bij de intercommunale;
Gelet op art. 49 van de statuten van TMVW;
Overwegende dat onze gemeente een vertegenwoordiger kan
voordragen in het Regionaal Directiecomité voor Domeindiensten van TMVW;
Op voordracht van het college van burgemeester en
schepenen;
Gaat over tot geheime stemming;
De uitslag van de stemming is : Kurt Rasschaert: ja : 20 stemmen
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Besluit
Art. 1 – Kurt Rasschaert, raadslid, Heuvel 49 9260 Wichelen (Schellebelle), wordt aangeduid om de
gemeente te vertegenwoordigen in het Regionaal Directiecomité voor Domeindiensten van TMVW
en wordt gevolmachtigd om in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en in het
algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van onze gemeente te behartigen in het
Regionaal Directiecomité voor Domeindiensten.
Art. 2 – Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot na afloop van de eerste
Algemene Vergadering van TMVW volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de intercommunale TMVW, Stropstraat 1
9000 Gent.

22. Vzw WIVO - Stopzetting lidmaatschap
Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. In 2008 werd de samenwerkingsovereenkomst
gesloten met het oog op de uitwerking van de rechtspositieregeling en de aanpassing van de
personeelsformatie. Nu is dat alles achter de rug. Het nieuwe bestuur heeft zich voorgenomen alle
samenwerkingsverbanden kritisch te overlopen en dit voorstel is daar een voorbeeld van.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 8 oktober 2008 inzake
het afsluiten met de vzw WIVO van een samenwerkingsovereenkomst van toegetreden
lidmaatschap;
Overwegende dat na de werkzaamheden rond de uitwerking
van de rechtspositieregeling voor het personeel en de aanpassing van de personeelsformatie enkele
jaren geleden de samenwerking nog nauwelijks of niet is aangesproken;
Overwegende de het opzeggen van het lidmaatschap een
besparing inhoudt in deze tijden van economische crisis;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 4 van de
overeenkomst de opzegtermijn voor beide partijen één jaar is en vooraf aan de andere partij
meegedeeld dient te worden;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Het lidmaatschap van de vzw WIVO, schakel tussen mens en bestuur, met ingang van
1 januari 2014 stop te zetten.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing op te sturen naar de vzw WIVO, Koning Leopold III-laan 31 8200
Brugge.
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De voorzitter kondigt aan dat de volgende gemeenteraad op woensdag 24 april 2013 plaats heeft.
Raadslid Kurt Rasschaert stelt vast dat op de Dendermondsesteenweg tussen de Hoogstraat en de
Bruinbekestraat de elektriciteitsleidingen ondergronds zijn gebracht en dat de verlichtingspalen aan
de andere kant van de weg zijn geplaatst. De uitvoering laat evenwel te wensen over. Bovendien zou
er ook een nieuw dossier zijn voor de aanleg van een fietspad op die plaats. Genoemd raadslid vraagt
zich af of daarvoor onteigeningen nodig zijn en wat met de nu geplaatste palen, die zowat
anderhalve meter voor de huisgevels staan, gaat gebeuren. Hij vraagt ook of er overleg met de
buurtbewoners daarover is gepland. Schepen Daniël Praet reageert dat er mogelijk innemingen zijn,
maar meer de kant voorbij de bocht van de Dendermondsesteenweg richting Wichelen. De lussen
voor de verlichtingspalen zijn boven de grond geplaatst, in het beste geval op de perceelsgrens.
Sommige locaties zijn nog aangepast na overleg van de schepen van Openbare Werken met Eandis.
Of de palen kunnen blijven staan, is te bekijken met Eandis en de ontwerper van het fietspad. Het is
inderdaad de bedoeling een informatievergadering te houden zoals bij andere wegenwerken. De
burgemeester vult aan dat het bestuur de gevoeligheden heeft aangekaart. De palen zijn naar de
overkant gebracht om de straat zo lang mogelijk te kunnen blijven verlichten. In het verleden zijn al
talrijke opmerkingen gegeven en het bestuur heeft het gevoel dat er beterschap is op het vlak van
communicatie en uitvoering van werken. Het college blijft even wakker als de oppositie voor
dergelijke signalen.
Raadslid Luc Van Leuven vraagt hoever het staat met het dossier van de luifels op de kerkhoven.
Schepen Albert Van Malderen stelt dat er een probleem is met diegene die de gunning heeft
gekregen, die is naar een vennootschapsvorm overgegaan. De financieel beheerder wil dat hij
administratief in orde is. De burgemeester voegt daaraan toe dat er misschien een nieuwe
aanbesteding nodig zal zijn. Anderzijds is er gegund en moet er ook opgelet worden voor een proces
bij niet-uitvoering en hergunning.
Raadslid Gert Van Tittelboom heeft een opmerking bij de redactie van het verslag van de raadszitting
van 20 februari 2013. Hij heeft gezegd dat achter de huidige garages van het Rode Kruis een
elektriciteitskast staat en het is schepen Christoph Van de Wiele die gesproken heeft over het
integreren daarvan in de nieuwe garage. Het verslag zal in die zin worden aangepast. Daarnaast wijst
hij er ook op dat het de gewoonte is om bij de aanvang van de zittingsperiode het huishoudelijk
reglement van de raad aan te passen. Het is een formaliteit, maar het vormt wel het kader waarin de
raad werkt. De voorzitter merkt op dat opmerkingen over het reglement steeds kunnen worden
toegestuurd. Schepen Christoph Van de Wiele stelt voor om te wachten op de aanpassingen rond ICT
om het reglement aan te passen. Vervolgens heeft raadslid Van Tittelboom het over de
huisvuilophaling van dinsdag 12 maart, die wegens de weersomstandigheden niet is doorgegaan.
Daar is inderdaad over gecommuniceerd, vooral via de website en ook via de media. In de straat van
het raadslid staat de helft van de huisvuilzakken nog buiten. Hijzelf is kort nadien de straat opgegaan
om een briefje in de bussen te steken omdat de mensen niet wisten wat ze moesten doen. De
burgemeester stelt dat het gaat over 19 000 bussen in het werkingsgebied van de intercommunale
Verko. Je moet de impact daarvan kunnen inschatten en de mensen dan op slecht toegankelijke
wegen de straat op sturen. Het is minder evident om een folder te verspreiden. De informatie is
onmiddellijk doorgestuurd naar alle aangesloten gemeenten, via TeveOost is wel verkeerd
gecommuniceerd. Het gaat om een geval van overmacht. Elke werknemer was er om te starten met
de ophaalronde, maar je moet ook de veiligheid kunnen waarborgen van de mensen die op straat
lopen. De volgende keer kan in de Groene Wijzer, de folder van Verko, worden gecommuniceerd wat
er moet gebeuren als het overvloedig heeft gesneeuwd en het huisvuil niet is opgehaald. De
burgemeester wijst er ook op dat het Verko-personeel enorm geschrokken is van de reactie van de
publieke opinie.
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23. Aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger waterschappen ‘Schelde- en
Durmepolders’, ‘De Drie Molenbeken’ en ‘Land van Aalst’
De raad,
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid, inzonderheid artikels 31 en 46;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 9 september
2005 tot uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003, inzonderheid artikels 4, 21 en 22;
Gelet op het schrijven van het provinciebestuur OostVlaanderen m.b.t. de oprichting van de waterschappen van 20 februari 2006;
Overwegende dat per deelbekken of voor meerdere
deelbekkens die behoren tot eenzelfde bekken, een waterschap wordt opgericht;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 maart 2006
betreffende de goedkeuring van de oprichtingsovereenkomsten in de waterschappen “Schelde- en
Durmepolders”, “De Drie Molenbeken”, en “Land Van Aalst”;
Overwegende dat naast een effectief gemeentelijk
vertegenwoordiger ook een plaatsvervangend vertegenwoordiger aangewezen dient te worden en
dat naar analogie voor de drie waterschappen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is: Brecht Looman : ja: 20 stemmen
Besluit
Art. 1 – Brecht Looman, milieuambtenaar, Isala Van Dieststraat 26 9032 Wondelgem,wordt
aangeduid om de gemeente als plaatsvervangend lid te vertegenwoordigen in de algemene
vergadering van het Waterschap ‘De Drie Molenbeken’.
Art. 2 – Brecht Looman, milieuambtenaar, Isala Van Dieststraat 26 9032 Wondelgem ,wordt
aangeduid om de gemeente als plaatsvervangend lid te vertegenwoordigen in de algemene
vergadering van het Waterschap ‘Land Van Aalst’.
Art. 3 – Brecht Looman, milieuambtenaar, Isala Van Dieststraat 26 9032 Wondelgem,wordt
aangeduid om de gemeente als plaatsvervangend lid te vertegenwoordigen in de algemene
vergadering van het Waterschap ‘Schelde- en Durmepolders’.
Art. 4 – Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar het provinciebestuur , Dienst Planning en
Natuurbehoud –Cel Water, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.
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Over de notulen van de vorige vergadering zijn verder geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg
worden ze als goedgekeurd beschouwd mits aanpassing van de tussenkomst door raadslid Gert Van
Tittelboom.
De zitting wordt gesloten te 21.16 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

L. Galle.

