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Zitting van 24 april 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, 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.

Verontschuldigd:

Ann Van Wesemael, raadslid

De zitting wordt geopend om 20.00 uur.
De burgemeester verontschuldigt raadslid Ann Van Wesemael, wier vader zondag is overleden.
Namens de gemeenteraad biedt hij zijn oprechte deelneming aan aan de familie.

OPENBARE ZITTING

1.

Mededeling overeenkomst met de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Neemt akte van de ondertekende overeenkomst nr. 13/07 d.d.
08.03.2013 betreffende de machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid van 5 april 2011 aan de gemeente Wichelen om mededeling te verkrijgen van de lijst van
personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging die op 01.01.2013 voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV, de HVKZ of de
DOSZ.
2.

Gemeentepersoneel - Vaststelling rechtspositieregeling - Aanpassingen

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Er wordt een fietsvergoeding ingevoerd, voor bloedgiften
wordt geen volledige dag verlof meer toegekend en ook de andere aanpassingen zijn aan bod
gekomen op het vakbondsoverleg.
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De raad,
Gelet op het gemeentedecreet en meer bepaald de
artikelen die betrekking hebben op de rechtspositieregeling van het personeel;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van
7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel
en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van
23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van
7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel
en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het besluit van de
Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voor voorwaarden voor sommige aspecten van de
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 9 november 2009
houdende de vaststelling van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;
Overwegende dat het college van burgemeester en
schepenen in zitting van 1 februari 2013 de aangepaste versie van de rechtspositieregeling heeft
besproken;
Gelet op de onderhandelingen die terzake gevoerd
werden in het basisoverlegcomité van 15 maart 2013 met de totstandkoming van een protocol tot
gevolg;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit.
Art. 1 – Het gemeenteraadsbesluit d.d. 9 november 2009 houdende de vaststelling van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel wordt integraal ingetrokken.
Art. 2 – De aangepaste rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel met bijlagen wordt
vastgesteld zoals hierbijgevoegd.
Art. 3 – De vastgestelde rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel treedt in werking vanaf
heden, met uitzondering van artikel 164 en 215 die vanaf 1 januari 2013 van kracht worden.
Art. 4 – Een afschrift van dit besluit wordt samen met een exemplaar van de vastgestelde
rechtspositieregeling gestuurd naar de heer Gouverneur, Agentschap voor Binnenlands Bestuur,
Afdeling Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent en naar het Vlaams Ministerie van

342
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus 70
Brussel.
3.

Aanvullend verkeersreglement - Beperking parkeertijd twee parkeerplaatsen Galgenberg
Serskamp - Invoering blauwe zone

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot
coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en latere
wijzigingen waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977
betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op de brief ingekomen op 18 januari 2013 van Véronique
Van Acoleyen, zaakvoerster Studio V, Galgenberg 3 te Serskamp waarin zij vraagt een aantal
kortparkeerplaatsen te voorzien voor haar zaak;
Gelet op het advies d.d. 1 maart 2013 van de hoofdinspecteur
van politie waarin hij aanraadt om één of meerdere parkeerplaatsen vooraan op de Galgenberg in
tijd te beperken;
Overwegende dat het billijk is dat twee parkeerplaatsen
voldoende lang voor een kappersbeurt worden voorbehouden en dat de plaatsing van een
parkeerschijf daarvoor aangewezen is;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Twee parkeerplaatsen ter hoogte van het kapsalon Galgenberg 3 te Serskamp als volgt herin
te richten : een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) aangeduid met het verkeersteken E9
met een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld. Het gebruik van de parkeerschijf is
verplicht op werkdagen van 9 tot 18 uur en voor een maximum van twee uren.
Art. 2 – Deze beslissing voor kennisgeving op te sturen aan de afdeling Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, Koning
Albert II-laan 20 bus 2 1000 Brussel voor haar inwerkingtreding.
Art. 3 – Daarna de beslissing op te sturen aan de heer Gouverneur, dienst Mobiliteit,
Gouvernementstraat 1 9000 Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Dendermonde en de Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen, Zuiderdijk 2 9230 Wetteren.
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4.

Aanvullend verkeersreglement invoeren parkeervakken Stationsstraat (tegenover vrije
school) en Hekkergemstraat (verlenging voor voormalige schoenfabriek) Schellebelle

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot
coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij
de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald en meer in het bijzonder art. 14.1;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977
betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 2 juni 2004 inzake het
aanbrengen van parkeerstroken in de Bellekouterlaan (kant Stationsstraat) en Hekkergemstraat (kant
Wettersestraat);
Gelet op het mailbericht d.d. 7 maart 2013 van de
hoofdinspecteur van lokale politie met het voorstel om vooraan in de Stationsstraat te Schellebelle
deels parkeren op de rijbaan en deels parkeren op het trottoir toe te laten voor de
appartementsgebouwen met nummers 1, 3 en 5;
Overwegende dat de hoofdinspecteur in hetzelfde mailbericht
ook voorstelt om over de hele lengte van de voorgevel van de voormalige schoenfabriek in de
Hekkergemstraat dezelfde regeling (parkeren deels op de rijbaan en deels op het trottoir) toe te
laten, zijnde een uitbreiding met ongeveer 20 meter van de huidige parkeerstrook;
Overwegende dat de parkeerdruk in dat straatdeel is verhoogd
door de bouw van bijkomende sociale woningen en het mede daarom verantwoord is de
parkeerstrook uit te breiden;
Gelet op het mailbericht d.d. 18 maart 2013 van de directeur
van de VBS ‘Het Belleveer’ Schellebelle waarin hij stelt er geen enkel probleem mee te hebben dat er
parkeervakken zouden worden aangelegd tegenover de school, onder voorwaarde dat het huidige
zebrapad aan de uitgang van de school kan blijven liggen;
Overwegende dat de parkeer vakken in de Stationsstraat pas
zouden worden aangelegd voorbij de genoemde oversteekplaats voor voetgangers, komende uit de
richting van het Dorp, waardoor de voetgangers bij het oversteken volledig zicht blijven houden op
het aankomend verkeer;
Overwegende dat genoemde wegen behoren tot het beheer
van de gemeente;
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Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – In de Stationsstraat te Schellebelle worden parkeervakken aangebracht, deels op de rijweg
en deels op het trottoir, voor de appartementsgebouwen met huisnummers 1, 3 en 5. De
parkeervakken beginnen pas voorbij de oversteekplaats voor voetgangers, gezien komende uit de
richting van het Dorp.
Art. 2 – In de Hekkergemstraat te Schellebelle de bestaande parkeervakken uit te breiden over de
volledige gevellengte van de voormalige schoenfabriek met huisnummer 38.
Art. 3 – Deze maatregel zal aangeduid worden door een witte doorlopende streep die de volledige
parkeervakken in rechthoekige vorm afbakent en met verkeersborden E9f en onderstaande pijlen die
begin en einde van de vakken aangeven.
Art. 4 – Deze beslissing voor kennisgeving op te sturen aan de afdeling Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, Koning
Albert II-laan 20 bus 2 1000 Brussel voor haar inwerkingtreding.
Art. 5 – Daarna de beslissing op te sturen aan de heer Gouverneur, dienst Mobiliteit,
Gouvernementstraat 1 9000 Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Dendermonde en de Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen, Zuiderdijk 2 9230 Wetteren.
5.

Aankoop ademluchttoestel voor de Brandweerdienst

De burgemeester licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op de brief d.d. 30 maart 2013 van de officier-dienstchef
van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst waarin de aankoop van een ademluchttoestel
wordt beargumenteerd;
Overwegende dat de Brandweerdienst momenteel 19
ademluchttoestellen in gebruik heeft;
Overwegende dat een bijkomend toestel ervoor zal zorgen dat
de Brandweerdienst voldoet aan de geldende normen om 50 % van het operatieve personeel te
voorzien van een ademluchttoestel bij een interventie met schadelijke rook of gassen;
Overwegende dat de aankoop van een ademluchttoestel wordt
geraamd op € 3 000;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder
artikelnummer 351/744-51 van het budget 2013;
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Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
en de KB’s van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en latere wijzigingen;
Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Voor de Brandweerdienst een ademluchttoestel aan te kopen.
Art. 2 – De raming ten bedrage van € 3 000 goed te keuren.
Art. 3 – Deze uitgave te betalen op artikelnummer 351/744-51 van het budget 2013.
Art. 4 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen.
Art. 5 – Deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure.
6.

Aankoop van een automatische externe defibrillator voor de Ambulancedienst

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Raadslid Dietlinde Bombeke heeft vernomen dat de AED
van de gemeente drie tot vier keer per jaar wordt ontleend. Zij vraagt dat die mogelijkheid via het
gemeentelijk informatieblad InStroom nogmaals bekend zou worden gemaakt. De burgemeester
meent dat een mededeling daarover op de algemene vergadering van de adviesraden meer
aangewezen is, aangezien het verenigingen zijn die de AED kunnen ontlenen.
Voor raadslid Luc Van Leuven verdient het aanbeveling dat de verenigingen worden uitgenodigd voor
een demonstratie over de werking van de AED. Voor de burgemeester kan dat op een algemene
vergadering gebeuren. Schepen Kristof De Smet wijst erop dat het Rode Kruis al met een AED
aanwezig is op grote gemeentelijke evenementen.
De raad,
Gelet op de brief d.d. 30 maart 2013 van de officier-dienstchef
van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst waarin de aankoop van een automatische externe
defibrillator (AED) wordt beargumenteerd;
Overwegende dat de AED de halfautomatische defibrillator die
van 1999 dateert en slijtagesporen vertoont, dient te vervangen;
Overwegende dat de aankoop van een AED op € 4 900 wordt
geraamd;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder
artikelnummer 352/744-51 van het budget 2013;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
en de KB’s van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en latere wijzigingen;
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Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Voor de Ambulancedienst een automatische externe defibrillator aan te kopen.
Art. 2 – De raming ten bedrage van € 4 900 goed te keuren.
Art. 3 – Deze uitgave te betalen op artikelnummer 352/744-51 van het budget 2013.
Art. 4 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen.
Art. 5 – Deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure.
7.

Vernieuwen asfalt Lageweg - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen leidt dit agendapunt in. Er komt in het bovenste deel van de Lageweg
een nieuwe asfaltlaag en een nieuwe greppel.
Naar aanleiding van dit agendapunt vraagt raadslid Herman Van Renterghem of er al contact is
geweest over de asfaltering van de Statiestraat. De schepen antwoordt dat daarover opmerkingen
zijn gemaakt bij de voorlopige oplevering. Er is inderdaad een fout gemaakt bij de asfaltering en er
zal nu nog een zomer worden gewacht om uit te kunnen maken tot waar de fout zit. De
burgemeester vult aan dat er waarschijnlijk vuil in de laadbak van de vrachtwagen lag bij het asfalt
gieten, hoewel de werknemers waren verwittigd om daarvoor op te letten. De bedoeling is dat de
asfalt wordt afgeschraapt en herlegd.
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);
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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 bij het aanleggen van voetpaden langs de
Lageweg gebleken is dat de asfalt in zeer slecht staat is;
Overwegende dat het nodig is om de asfaltlaag volledig te
verwijderen maar dat de fundering kan behouden blijven;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vernieuwen
asfalt Lageweg” een bijzonder bestek met nr. 2013/06 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 33.055,00 excl. btw of € 39.996,55 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 421/731-60 (894101) 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. 2013/06 en de raming voor de
opdracht “Vernieuwen asfalt Lageweg”, 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 € 33.055,00 excl. btw of € 39.996,55 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 421/731-60
(894101) van de buitengewone dienst.
8.

Verplaatsing verlichtingspaal Kerkstraat Serskamp

De burgemeester licht dit agendapunt toe.
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De raad,
Overwegende dat vooraan in de Kerkstraat te Serskamp, kant
dorpsplein, een stedenbouwkundige vergunning is afgegeven voor de bouw van een verbruikszaal
achter café ‘De Eendracht’;
Overwegende dat ter hoogte van die bouwplaats een
verlichtingspaal, tevens een eindpaal, staat die het straatbegin verlicht;
Overwegende dat die verlichtingspaal in het kader van de
bouw van de verbruikszaal zou moeten worden verplaatst;
Overwegende dat de paal naar de overkant van de straat kan
worden verplaatst;
Gelet op de brief d.d. 28 maart 2013 van Imewo, Heistraat 88
9100 Sint-Niklaas betreffende het verplaatsen van de eindpaal in de Kerkstraat te Serskamp;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Imewo de verlichtingspaal-eindpaal nr. 3021 in de Kerkstraat te Serskamp te laten
verplaatsen naar de overkant van de weg tegen de totale prijs van € 3 951,28 (BTW inbegrepen).
Art. 2 – Deze uitgave te betalen op het krediet 426/732-60 van het budget 2013, aan te passen bij
budgetwijziging.
Art. 3 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen.
Art. 4 – Een afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar Imewo, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas.
9.

Plaatsen van fotovoltaïsche panelen via Eandis - Goedkeuring principebesluit

Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in. De gemeente heeft de subsidies voor zonnepanelen
afgeschaft omdat zonnepanelen voldoende bekend zijn. Nu zal de gemeente er zelf plaatsen op het
dak van de uitbreiding van de gemeenteschool in Wichelen. Eandis heeft de markt geconsulteerd
met inbegrip van onderzoek naar de kwaliteit van de panelen en de solvabiliteit van het bedrijf zelf.
Er verdwijnen nu immers verschillende spelers van de markt. Van start tot definitieve oplevering
wordt het hele proces van de panelenplaatsing opgevolgd door Eandis. Zij hebben de knowhow en
hebben bij 90 gemeenten al panelen geleverd.
Raadslid Luc Van Leuven vindt het goed dat de gemeente eindelijk investeert in groene energie, maar
het is wel rijkelijk laat. Dat er bij de gemeentelijke technische dienst geen knowhow zou zijn over
zonnepanelen, klopt niet. Elke particulier die wat onderzoek doet, kan dat. De schepen ontkent dat :
twee tot drie jaar geleden is met marktspelers gepraat, maar voor een overheid is dat een
ingewikkeld bestek. Op vraag van genoemd raadslid verklaart schepen De Smet dat er niet met een
warmtepomp verwarmd wordt op school. Raadslid Van Leuven is van mening dat wie de groene
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kaart trekt, daarin consequent moet zijn. Een warmtepomp is rendabeler dan zonnepanelen of
tenminste toch even interessant.
De burgemeester vindt het bizar dat raadslid Van Leuven over een gemiste kans spreekt. Toen Samen
aan de macht kwam in onze gemeente, was de plaatsing van zonnepanelen op het dak van het
Sociaal Huis hun eerste vraag. Er is echter hier veel te laat een grondbuis gestoken voor de
climatisering in het gebouw. Raadslid Van Leuven maakte toen deel uit van de bestuursmeerderheid.
Nu wordt voor de school een goede keuze gemaakt, bijna alle energie voor de volledige school kan
van de zonnepanelen komen. Dat werkt anders dan bij een particulier. Raadslid Luc Van Leuven
beaamt dat het Sociaal Huis een gemiste kans was voor groene energie, ook huidige mensen van
Samen waren toen deels aan het bestuur. In Serskamp werden een paar jaar geleden ook geen
panelen geplaatst op de polyvalente zaal bij de school.
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;
Overwegende dat het gemeentebestuur belang hecht aan een
duurzaam energiebeleid en door het plaatsen van fotovoltaïsche panelen hiertoe wenst bij te dragen
door hernieuwbare energie te produceren en te promoten;
Overwegende dat de uitbreiding van de gemeenteschool in
Wichelen een ideale locatie is en dat de stabiliteit van het dak er op werd voorzien;
Overwegende dat Eandis een initiatief heeft uitgewerkt voor
lokale besturen tot het collectief consulteren van de markt en hiervoor een raamcontract heeft
afgesloten;
Overwegende dat het opportuun is om gebruik te maken van
deze raamovereenkomst om een gunstige prijs te bekomen;
Overwegende dat Eandis eveneens de projectcoördinatie op
zich neemt vanaf de startvergadering tot en met de definitieve oplevering;
Met algemene stemmen.
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Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend om voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op de
uitbreiding van de gemeenteschool van Wichelen een beroep te doen op de raamovereenkomst van
Eandis voor lokale besturen.
10. Aankoop tweedehands vorkheftruck - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Er wordt voorgesteld een vorkheftruck aan te
kopen om transport te vermijden, zodat een stock aan boordstenen en klinkers kan worden
aangelegd. Raadslid Gert Van Tittelboom stelt vast dat er geen specificaties zijn meegegeven van wat
precies wordt gezocht. Hoe is de raming tot stand gekomen ?
De schepen antwoordt dat de technische dienst links en rechts zijn oor te luisteren heeft gelegd. Een
heftruck moet op alle terreinen kunnen rijden. Raadslid Luc Van Leuven informeert of er een
opleiding is voorzien om ermee te werken. De schepen bevestigt dat en verklaart dat hij daarbij aan
de magazijnier denkt.
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;
Overwegende dat de technische dienst nood heeft aan een
vorkheftruck voor het transporteren van materiaal en dat die tweedehands kan worden aangekocht;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 8.264,46 excl. btw of € 10.000,00 incl. 21% btw;
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget van 2013, op artikel 421/744-51 van de buitengewone dienst en dat de financiering
gebeurt met eigen middelen;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop tweedehands
vorkheftruck”. De raming bedraagt € 8.264,46 excl. btw of € 10.000,00 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.
11. Aankoop kettingzaag en combimotor met toebehoren - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Schepen Albert Van Malderen stelt dat de kettingzaag aan vervanging toe is. De combimotor is nodig
om in de hoogte te snoeien.
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;
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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 technische dienst nood heeft aan een
kettingzaag en een combimotor die kan uitgerust worden met een haagschaar, bezemrol of
hoogsnoeier;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende
percelen:
* Perceel 1 (Aankoop van een kettingzaag), raming: € 743,80 excl. btw of € 900,00 incl. 21% btw
* Perceel 2 (aankoop combimotor met toebehoren: verstelbare haagschaar, bezemrol en
hoogsnoeier), raming: € 1.239,67 excl. btw of € 1.500,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 1.983,47 excl. btw of € 2.400,00 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 en dat de financiering
gebeurt met eigen middelen;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop kettingzaag en
combimotor met toebehoren”. De raming bedraagt € 1.983,47 excl. btw of € 2.400,00 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.
12. Terbeschikkingstelling bergruimte gemeenteloods Bruinbeke aan bpost - Goedkeuring
overeenkomst
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Jan Baeyens heeft een aantal bedenkingen
bij dit merkwaardig voorstel. Het aantal parkeerplaatsen rond de gemeenteloods is beperkt.
Daarnaast is het onverharde deel niet te gebruiken, omdat machines op het terrein toch vaak
moeten kunnen manoeuvreren. Wat met de bedeling van post op brugdagen ? Is het magazijn dan
toegankelijk, hoe wordt de terbeschikkingstelling van de sleutels geregeld ? Er is nu al niet genoeg
parkeerruimte voor de wagens van het gemeentepersoneel, ook niet buiten het loodsterrein. Dat
probleem bestaat overigens ook voor de kapel, die als ontmoetingscentrum zal worden gebruikt. De
beschikbare ruimte wordt nu gehypotheceerd, het financieel voordeel weegt niet op tegen de
bezwaren. De schepen repliceert dat alle postmannen nu in Wetteren zitten. De meeste postbodes
komen overigens met de fiets naar hun werk.
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Schepen Albert Van Malderen wijst erop dat er enkel een containerkast komt. Het is de taak van de
gemeente om de postbedeling te helpen vergemakkelijken. Ook bij de schepen in zijn loods thuis legt
de post stukken voor de omliggende straten af. Overdag zijn de auto’s op de weg, ’s avonds staan ze
er. Raadslid Baeyens stelt dat de postbodes geen vragende partij zijn, ook bij het eigen technisch
personeel zou wrevel bestaan.
Raadslid Dietlinde Bombeke vraagt zich af waarom het postgebouw in de Hoogstraat niet wordt
gebruikt. Raadslid Jan Baeyens ziet het terrein van de NMBS in Schellebelle als een waardig
alternatief. Nu zal het gemeentebestuur vastzitten aan het ondertekende contract. Schepen Van
Malderen geeft toe dat de postmannen een sleutel nodig hebben, maar de refter en het sanitair
zullen nauwelijks worden gebruikt.
Voor raadslid Gert Van Tittelboom moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Hij vindt het raar
dat er geen plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Er kan wel worden beschreven wat wordt gebruikt,
hoe de omgeving eruit ziet, … Schepen Kristof De Smet verklaart dat de overeenkomst geëvalueerd
zal worden.
Raadslid Kurt Rasschaert wil weten of de vraag is gesteld waarom bpost niet terugkeert naar de
Hoogstraat. De burgemeester noemt de grootste motivering voor de keuze van de gemeenteloods
het feit dat die in het geografische centrum van de gemeente staat. Schepen Christoph Van de Wiele
ziet een vooruitgang voor de privacy in de nieuwe regeling : de post zal nu niet meer in een zak
zitten, maar in een container. Raadslid Jan Baeyens stelt zich vragen als er twee wagens op het
terrein zouden botsen. De burgemeester neemt zich voor bpost daarover dan aan te spreken. De
grootste zorg van genoemd raadslid is het gebrek aan ruimte, de loods staat al vol met wagens. De
burgemeester is van mening dat de gemeentelijke wagens overdag moeten rijden en dat de wagens
er maar ’s avonds zullen staan, als bpost al lang weg is. Schepen Christoph Van de Wiele pleit voor
een gedecentraliseerde dienstverlening, met een centraal uitvalspunt op de gemeente, de gemeente
moet de post helpen. De sociale controle door de magazijnier zal ook een rol spelen. Raadslid Rosa
Van den Abeele, die in de Bruinbeke een winkel uitbaat, is ook bevraagd, maar zij had geen plaats. De
postbodes komen er echter graag naartoe. De burgemeester vult aan dat postbodes van onze
gemeente met hun fiets naar het centraal gelegen Bruinbeke kunnen rijden.
De raad,
Gelet op het mailbericht d.d. 1 februari 2013 van bpost,
Neerhonderd 46 9230 Wetteren waarin wordt gevraagd om de gemeenteloods in de Bruinbeke te
kunnen gebruiken als transitpunt voor onze gemeente van waaruit de postbodes op hun ronde
kunnen vertrekken;
Overwegende dat die vraag ter plaatse besproken is met de
afgevaardigden van bpost, de ploegbaas van de werklieden en de betrokken schepen;
Overwegende dat het gaat om het gebruik van drie
parkeerplaatsen voor wagens, een overdekte fietsenstalling voor vier fietsen en het gebruik van
sanitaire voorzieningen en refter in de loods zelf, gelegen Bruinbekestraat 8 9260 Wichelen
(Schellebelle);
Overwegende dat bpost daarvoor een maandelijkse huurprijs
van € 100 zal betalen, jaarlijks te indexeren op de datum van het contract;

354
Gelet op het ontwerp van contract met betrekking tot de
terbeschikkingstelling van een bergruimte tussen bpost, Muntcentrum 1000 Brussel en onze
gemeente;
Gelet op het gemeentedecreet;
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, Inge Van Steendam, Mark Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans,
Karel Bontinck en Gert Van Tittelboom) bij 5 neen stemmen ( Dietlinde Bombeke, Herman Van
Renterghem, Jan Baeyens, Kurt Rasschaert en Luc Galle).
Besluit
Art. 1 – Voorliggend ontwerp van contract voor de terbeschikkingstelling van een bergruimte aan de
gemeenteloods Bruinbeke, Bruinbekestraat 8 9260 Wichelen (Schellebelle) aan bpost, Muntcentrum
1000 Brussel, goed te keuren.
Art. 2 – De burgemeester en de secretaris te machtigen om namens het gemeentebestuur de
betrokken overeenkomst te ondertekenen.
Art. 3 – De maandelijkse inkomsten, voortvloeiend uit deze overeenkomst, te boeken onder
artikelnummer 124/163-01 van het jaarlijks budget.
13. Goedkeuring financieel en inhoudelijk verslag project intergemeentelijke samenwerking
woonplus derde werkingsjaar 2011 - 2012
Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het decreet van 15 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 september 2007;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2008
houdende de principiële goedkeuring tot oprichting van de interlokale vereniging Woonplus;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2008
betreffende de definitieve goedkeuring van de oprichting interlokale vereniging Woonplus en
goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2008
betreffende de goedkeuring ontwerpproject Woonplus en het voorzien van de noodzakelijke
budgetten;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 maart 2013
betreffende de gemeentelijke afvaardiging voor het beheerscomité interlokale vereniging Woonplus
– effectieve en plaatsvervangende leden;
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging
Woonplus, meer bepaald op artikel 21 §2 houdende de jaarrekening en artikel 23 houdende de
rekeningtoezichthouder;
Overwegende dat de gemeente Laarne als beherende
gemeente is aangewezen;
Gelet op het besluit van het beheerscomité d.d. 23 oktober
2012 waarbij het financieel verslag en het activiteitenverslag betreffende het derde werkingsjaar van
Woonplus zijn goedgekeurd;
Gelet op het schrijven d.d. 10 december 2012 vanwege
Wonen-Vlaanderen waarin meegedeeld wordt dat het financieel verslag en activiteitenverslag
betreffende het derde werkingsjaar werden goedgekeurd;
Gelet op het besluit van het beheerscomité d.d.19 februari
2013 waarin de aanwending en verdeling van de subsidies werden bepaald volgens artikel 20 van de
statuten;
Gelet op het besluit d.d. 28 februari 2013 van het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente Laarne waarbij het jaarverslag en de voorgestelde
aanwending en verdeling van subsidies werden goedgekeurd;
Gelet op de voorgelegde bundel “financieel en inhoudelijk
verslag derde werkingsjaar – intergemeentelijke samenwerking Woonplus”, toegestuurd bij brief van
14 maart 2013;
Overwegende dat de rekeningtoezichthouder dit financieel
jaarverslag voor waar en echt verklaard heeft;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 - Het financieel en inhoudelijk jaarverslag betreffende het derde werkingsjaar (2011 – 2012)
van het project intergemeentelijke samenwerking Woonplus goed te keuren.
Art. 2 - Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de financieel beheerder, de financieel
beheerder van de beherende gemeente Laarne en de coördinator Woonplus.
14. Aankoop meubilair school Wichelen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in. Raadslid Gert Van Tittelboom stelt vast dat er boven
meer toiletten zijn, terwijl er beneden meer klassen gebouwd zijn. De schepen ontkent dat, er zijn
maar twee toiletten boven, veel minder dan beneden. Bovendien zijn er ook toiletten in het oude
schoolgedeelte. Daar is allicht ook een gehandicaptentoilet.
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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, 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 er meubilair dient aangekocht te worden
voor de uitbreiding van de gemeenteschool in Wichelen;
Overwegende dat over de aankoop overleg is geweest met de
schooldirecteur en de afdelingsverantwoordelijke;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop
meubilair school Wichelen” een bijzonder bestek met nr. 2013/07 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 55.371,91 excl. btw of € 67.000,00 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 722/741-98 van de buitengewone dienst en dat de financiering
gebeurt met een lening;
Met algemene stemmen.
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Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/07 en de raming voor de
opdracht “Aankoop meubilair school Wichelen”. 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
€ 55.371,91 excl. btw of € 67.000,00 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 722/741-98 van
de buitengewone dienst.
15. Aankoop van 6 digitale schoolborden voor gemeenteschool Wichelen en Sociaal Huis Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Dit is het derde jaar dat digitale borden worden
aangekocht, nu voor het vierde leerjaar, vier voor de nieuwbouw in Wichelen, één voor de school in
Serskamp en volgend jaar wordt die lijn doorgetrokken. De burgemeester vult aan dat er in de
schepenzaal van het Sociaal Huis ook een digibord wordt voorzien, waar geregeld een tafeloefening
in het kader van de noodplanning met de provincie wordt georganiseerd. In de crisiscel is geen
degelijke infrastructuur om te projecteren, daarom wordt er nu gebruik gemaakt van een beamer.
Als bij een ramp een logboek moet worden bijgehouden, kan met een digibord iedereen in de ruimte
goed volgen. Op vraag van raadslid Kurt Rasschaert antwoordt schepen De Smet dat het om vaste
borden gaat.
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;
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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;
Overwegende dat voor de uitbreiding van de gemeenteschool
in Wichelen 5 digitale schoolborden nodig zijn;
Overwegende dat het nuttig is om voor de collegezaal in het
Sociaal Huis een digitaal bord aan te kopen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 17.400,00 excl. btw of € 21.054,00 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 722/742-53 en 104/742-53 van de buitengewone dienst en dat de
financiering gebeurt met een lening;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van 6 digitale
schoolborden voor gemeenteschool Wichelen en Sociaal Huis”. De raming bedraagt € 17.400,00 excl.
btw of € 21.054,00 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 722/742-53 en
104/742-53 van de buitengewone dienst.
16. Projectvereniging Cultuurdijk - Goedkeuring jaarverslag 2012 erfgoedcel Land van
Dendermonde
Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. De erfgoedcel werkt rond drie thema’s : (H)eerlijk
erfgoed, Feest en Wereldoorlog I.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d.24 november 2010
inzake de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de projectvereniging ‘Cultuurdijk’;
Overwegende dat de erfgoedcel met een netwerk van
vrijwillige en professionele partners in en buiten de regio de zorg voor en de ontsluiting van het
lokaal cultureel erfgoed beoogt te waarborgen;
Gelet op het voorliggende jaarverslag 2012 van de erfgoedcel
Land van Dendermonde;
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Overwegende dat gewerkt wordt rond drie thematische
projecten, met name de herdenking van Wereldoorlog I, Feest ! en Heerlijk erfgoed, waarvoor in
2012 de eerste aanzet is gegeven;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
aanpassingen en wijzigingen;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Het jaarverslag 2012 van de Erfgoedcel Land van Dendermonde van de projectvereniging
Cultuurdijk goed te keuren.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de beherende gemeente van de
Erfgoedcel Land van Dendermonde, p.a. Nijverheidsstraat 3 9200 Dendermonde.
17. Algemene Vergadering Finiwo d.d. 24 juni 2013 - Goedkeuring agenda

De raad,
Overwegende dat de gemeente deelneemt aan het
intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Financieringsintercommunale voor investeringen in Westen Oost-Vlaanderen’, afgekort tot FINIWO;
Overwegende dat de gemeente wordt opgeroepen deel te
nemen aan de algemene vergadering van FINIWO die bijeengeroepen wordt op 24 juni 2013 per
aangetekend schrijven van 25 maart 2013;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn
vertegenwoordiger op de algemene vergadering bepaalt;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de
algemene vergadering;
Overwegende dat het evaluatierapport een getrouwe
weergave is van de activiteiten van Finiwo;
Overwegende dat het verslag van de raad van bestuur een
getrouwe weergave is van de activiteiten die Finiwo in 2012 heeft ontwikkeld;
Overwegende dat de commissaris een verslag zonder
voorbehoud heeft opgemaakt over zijn controlewerkzaamheden;
Overwegende dat de jaarrekening een getrouwe weergave is
van de financiële situatie van Finiwo voor het boekjaar 2012 en dat de winstverdeling is opgemaakt
conform de statutaire bepalingen;
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Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen..
Besluit
Art. 1 – Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te
hechten aan de agenda van algemene vergadering van Finiwo d.d. 24 juni 2013 zijnde :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring evaluatierapport
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012
Verslag van de commissaris over het boekjaar 2012
Goedkeuring van de jaarrekening 2012
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen

Art. 2 – Zijn goedkeuring te verlenen aan het evaluatierapport, aan de jaarrekening 2012 en aan de
gebeurlijke statutaire benoemingen.
Kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor hun werkzaamheden tijdens het
boekjaar 2012.
Art. 3 - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
FINIWO van 24 juni 2013 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 4 - 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.
18. Aanduiding vertegenwoordiger Algemene Vergaderingen Provinciale Brandweerschool vzw
De raad,
Gelet op de brief d.d. 7 maart 2013 van de vzw Provinciale
Brandweerschool van Oost-Vlaanderen inzake de buitengewone algemene vergadering op dinsdag
30 april 2013;
Overwegende dat in die brief ook wordt gevraagd om de naam
mee te delen van de vertegenwoordiger van ons bestuur op de Algemene Vergaderingen;
Overwegende dat burgemeester Kenneth Taylor vanuit het
college voorgedragen wordt als gemeentelijk vertegenwoordiger;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Kenneth Taylor : ja : 20 stemmen.
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Besluit
Art. 1 – Burgemeester Kenneth Taylor, Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen (Serskamp) aan te duiden
als vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen van de vzw Provinciale Brandweerschool van
Oost-Vlaanderen.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit op te sturen naar de Provinciale Brandweerschool,
Gouvernementstraat 1 9000 Gent.
19. Aanduiding van vertegenwoordigers en plaatsvervangers in de Algemene Vergaderingen van
de TMVW
De raad,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en
inzonderheid van art. 43 5° dat de bevoegdheid bij de gemeenteraad legt met betrekking tot de
beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en
ondernemingen;
Gelet op de brief d.d. 1 februari 2013 van de TMVW inzake de
vertegenwoordigers van ons bestuur bij de intercommunale vereniging;
Gelet op art. 12 van de wet van 22 december 1986 op de
intercommunales;
Gelet op art. 64 van de statuten van de TMVW;
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de
gemeenteraad op 2 januari 2013 er aanleiding toe bestaat vertegenwoordigers en plaatsvervangers
aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van de TMVW;
Op voordracht van het college van burgemeester en
schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
voor de effectieve vertegenwoordigers : Kristof De Smet : ja : 19 stemmen, 1 onthouding
Luc Galle : ja: 19 stemmen, 1 onthouding
Jan Baeyens : ja : 19 stemmen, 1 onthouding
voor de plaatsvervangers :

Martine De Wilde : ja : 19 stemmen, 1 onthouding
Dietlinde Bombeke : ja : 19 stemmen, 1 onthouding
Herman Van Renterghem : ja : 19 stemmen, 1 onthouding
Besluit

Art. 1 – De heren Kristof De Smet, schepen, wonende Krijgelstraat 22b 9260 Schellebelle, Luc Galle,
gemeenteraadsvoorzitter, wonende Hoogstraat 50/1 9260 Schellebelle en Jan Baeyens, raadslid,
wonende Pareel 15 9260 Schellebelle, worden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in
de gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen van de TMVW en worden gevolmachtigd om
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in naam van de gemeente deel te nemen aan alle 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 de gemeente te behartigen op die vergaderingen.
Art. 2 – Mevrouwen Martine De Wilde, raadslid, wonende Onnebossen 21 9260 Serskamp, Dietlinde
Bombeke, wonende Suikerstraat 14 9260 Schellebelle en de heer Herman Van Renterghem,
wonende Margote 31 9260 Wichelen, worden aangeduid als plaatsvervangers.
Art. 3 – Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 4 – Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de TMVW, Stropstraat 1 9000 Gent.
20. Algemene Vergaderingen Finiwo - Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervanger
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het
intergemeentelijk samenwerkingsverband “Financieringsintercommunale voor investeringen in
West- en Oost-Vlaanderen, afgekort tot FINIWO;
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari
2013;
Gelet op het artikel 44, van het decreet van 6 juli 2001,
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013, houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin
opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband
hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad;
Gelet op art. 26 van de statuten van Finiwo;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voordracht van het college van burgemeester en
schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Voor de volmachtdrager : Martine De Wilde : ja : 19 stemmen, 1 onthouding
Voor de plaatsvervanger : Anneleen Rimbaut : ja : 19 stemmen, 1 onthouding
Besluit.
Art. 1 – Martine De Wilde, raadslid, Onnebossen 21 9260 Wichelen (Serskamp)
(martine.dewilde@yahoo.com) aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te
nemen aan de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van FINIWO tot de vernieuwing van de
gemeenteraden in 2019.
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Art. 2 – Anneleen Rimbaut, schepen, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) aan te duiden als
plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de (Buitengewone)
Algemene Vergaderingen van FINIWO tot de vernieuwing van de gemeenteraden in 2019.
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.
21. Voorstel ondertekening Save-Charter Steden & Gemeenten
Raadslid Kurt Rasschaert stelt dat de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK)hem heeft
gecontacteerd in verband met dit initiatief. Ook de politie dient te worden betrokken bij het
actieplan verkeersveilige gemeente. De andere gemeenten in de politiezone, Wetteren in 2011 en
Laarne in 2012 hebben het charter al ondertekend. Nu er een schepen voor de zwakke weggebruiker
is aangesteld en er zich een stijgende trend van ongevallen op Wichelse wegen voordoet, is dit het
uitgelezen moment om mee in te stappen.
De burgemeester vindt het een goed initiatief, maar het raadslid doet wel de cijfers oneer aan, er is
eerder sprake van een dalende trend nu. De cijfers van raadslid Rasschaert zijn afkomstig van het
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, de burgemeester heeft zijn cijfers bij de lokale politie
opgevraagd. Raadslid Gert Van Tittelboom onderschrijft de bezorgdheid en vraagt of het raadslid al
concrete acties in gedachten heeft. Het OVK maakt een inventaris van lopende projecten, en werkt
dan een actieplan uit. Er kunnen ook goede voorbeelden van elders naar hier worden gebracht. Er
kunnen ook weggebruikers zelf meedoen.
Raadslid Luc Van Leuven is tevreden met het charter, maar ziet er wel een groot engagement in. Het
ACW heeft ook een vergelijkbare actie ‘op de kop gevallen’, van waaruit steun en knowhow kan
worden gehaald. Raadslid Els Stichelmans hoopt dat de gemeente het Save-bord kan verdienen.
De raad,
Overwegende dat de vzw OVK (Ouders van Verongelukte
Kinderen) heeft gevraagd om het Save-charter Steden & Gemeenten te ondertekenen;
Gehoord de toelichting van raadslid Kurt Rasschaert met een
oproep tot de realisatie van een verkeersveilige gemeente;
Overwegende dat het aantal ongevallen met fietsers tussen
2010 en 2011 verdrievoudigd is van 4 naar 15 ongevallen;
Overwegende dat het aantal ongevallen in Wichelen tussen
2010 en 2011 met 30 % gestegen is van 33 naar 44 ongevallen;
Overwegende dat die cijfers maar een momentopname zijn en
geenszins een trend aangeven, maar dat verkeersveiligheid, zeker voor de zwakke weggebruiker, een
belangrijk aandachtspunt is;
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Overwegende dat de gemeenten Wetteren en Laarne, de
andere leden-gemeenten van onze politiezone, het Save-charter voor Steden en Gemeenten al
ondertekend hebben;
Overwegende dat het aanduiden van een schepen voor de
zwakke weggebruiker bovendien aantoont dat verkeersveiligheid een prioriteit is voor het college
van burgemeester en schepenen;
Gelet op het voorlliggende dossier ‘Samen actief voor een
veilig verkeer’;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het Save Charter van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen goed te keuren en te
ondertekenen.
Art. 2 – De burgemeester en de secretaris te machtigen de tekst namens de gemeente te
ondertekenen, samen met de Lokale Politie en de OVK.
Art. 3 – Een jaarlijkse financiële bijdrage van € 0,01 per inwoner op het gemeentebudget te voorzien,
voor de eerste keer in 2013 bij budgetwijziging.
Raadslid Karel Bontinck heeft vastgesteld dat de Hoge Landweg weer verzakt en stelt voor
veiligheidsmaatregelen te nemen. De burgemeester herinnert eraan dat uit een vergadering met
geologen van de Zeeschelde is gebleken dat hoe meer je de verzakking opvult, hoe sneller het proces
daar verloopt. Daarom stelt raadslid Bontinck voor om de weg te verleggen, want de verzakking
manifesteert zich tot halfweg de rijweg.
Raadslid Kurt Rasschaert herinnert eraan dat er een gemeenteraadscommissie zou worden opgericht
om de werking van de intercommunales te bespreken. De burgemeester belooft tegen de volgende
gemeenteraad werk te maken van de samenstelling van de Gecoro.
Raadslid Els Stichelmans vond de Gebuurweg in Wichelen een mooie straat. Nu krijgt iedere inwoner
daar zijn zin : sommigen krijgen gras voor hun deur, anderen parkeerplaatsen. Schepen Albert Van
Malderen stelt dat de straat na de passage van de nutswerken niet meer mooi was. De burgemeester
vult aan dat er ofwel grasdallen ofwel lagere beplanting komt, wat veiliger is voor de spelende
kinderen. De schepen besluit dat alles groen wordt.
De voorzitter kondigt aan dat de volgende gemeenteraad plaats heeft op woensdag 29 mei 2013 om
20 uur.
GEHEIME ZITTING

22. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap - Aanduiding vertegenwoordigers
De burgemeester stelt voor om dit agendapunt te verdagen, aangezien raadslid Ann Van Wesemael
er niet is en er nog enkele onduidelijkheden moeten worden opgelost rond de PWA-verkiezing.
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Dit agendapunt word verdaagd 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, Luc
Van Leuven, Inge Van Steendam, Mark Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel
Bontinck, Gert Van Tittelboom en Luc Galle) bij 4 neen stemmen ( Dietlinde Bombeke, Herman Van
Renterghem, Jan Baeyens en Kurt Rasschaert).

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 21.18 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

L. Galle.

