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Zitting van 24 oktober 2012
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

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

De zitting wordt geopend om 20.02 uur.
Raadslid Luc Van Leuven wenst de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen proficiat. Zijn fractie
zal een constructieve oppositie blijven voeren. Hij hoopt daarom dat hun opmerkingen naar waarde
zullen worden geschat en uitgevoerd.
De voorzitter wenst raadslid Martine De Wilde proficiat met haar meterschap.

OPENBARE ZITTING

1.

Budgetwijziging nr.1 - boekjaar 2012 - kerkfabriek "Sint-Denijs" Serskamp - Aktename

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 september 2011
waarbij akte werd genomen van het budget 2012 van de kerkfabriek “Sint-Denijs” Serskamp;
Gelet op het besluit d.d. 28 augustus 2012 van de kerkfabriek
“Sint-Denijs” Serskamp houdende budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2012;
Gelet op art. 22 – 24 van het besluit van 13 oktober 2006 van
de Vlaamse regering 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 d.d. 12 januari 2007 van
de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de
boekhouding van de besturen van de eredienst;
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Gelet op de omzendbrief BB 2008/06 d.d. 18 juli 2008 van de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de
boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de uitgaven met € 3100 worden verhoogd;
Overwegende dat daardoor de exploitatietoelage stijgt van €
515,76 naar € 3.615,76 wat binnen de cijfers van het goedgekeurde meerjarenplan blijft.
Neemt akte van de budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2012 van de
kerkfabriek “Sint-Denijs” Serskamp;
Van deze aktename wordt een afschrift toegezonden aan :
- Monseigneur de Bisschop van Gent, Hoofdkerkstraat 3 9000 Gent
- de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent
- de kerkfabriek “Sint-Denijs” p.a. de voorzitter, Lange Haagstraat 20a 9260 Serskamp

2.

Budget 2013 van de kerkfabriek "Sint-Denijs"Serskamp - Aktename

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Dietlinde Bombeke vraagt dat de
meerderheid de kerkfabrieken zou voorstellen om zich tot één kerkfabriek om te vormen. De
burgemeester antwoordt dat wegens de scheiding van kerk en staat het gemeentebestuur zich
daarmee niet mag moeien.
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 het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot
vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering
van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de
eredienst;
Gelet op de beslissing van 28 augustus 2012 van de kerkraad
“Sint-Denijs” te Serskamp waarbij het budget 2013 werd vastgesteld;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 september 2011
waarbij het gewijzigde meerjarenplan 2008 – 2013/1 van de kerkfabriek “Sint-Denijs” Serskamp werd
goedgekeurd;
Overwegende dat de bedragen vermeld in het budget 2013
overeenstemmen met het goedgekeurde meerjarenplan; dat de gevraagde exploitatietoelage van
€ 9.398,37 ruim binnen de cijfers van het meerjarenplan blijft;
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Neemt akte van het budget 2013 van de kerkfabriek “SintDenijs” Serskamp.
Van deze aktename wordt een afschrift toegezonden aan :
- Monseigneur de Bisschop van Gent, Hoofdkerkstraat 3 9000 Gent
- de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent
- de kerkfabriek “Sint-Denijs”, p.a. de voorzitter, Lange Haagstraat 20a 9260 Serskamp
Raadslid Dirk Eekhaut vervoegt zich bij de zitting.

3.

Budgetwijziging nr.2 - Buitengewone dienst

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Julienne Gezels wijst erop dat de renovatie
van de kerkhofmuur in Serskamp absoluut nodig is. Schepen Albert Van Malderen heeft vastgesteld
dat het ijzeren hek op die muur is weggezakt. Er moet een oplossing worden gezocht om de dorpel
waarop het hek rust, naar voren te trekken, want nu wordt de muur daardoor nat. Daarna pas kan de
muur worden bezet. Raadslid Luc Van Herreweghe herinnert eraan dat de schepen vroeger heeft
gezegd dat de kerk en de omgeving als monument geklasseerd zijn en dat er eerst een toelating voor
bepleistering nodig is. De schepen antwoordt dat het project in het voorjaar van 2013 zal worden
uitgevoerd. Raadslid Gezels vraagt zich af of het niet nodig is om dranghekkens voor de muur te
plaatsen, nu een kind een stuk afbrokkelende steen op zich heeft gekregen. Raadslid Van
Herreweghe vraagt dat de bepleistering nu preventief van de muur zou worden geklopt.
Raadslid Adolf Lammens heeft vastgesteld dat het perceel grond voor de sporthal € 18 000 meer kost
dan aanvankelijk geraamd. Het dossier sporthal is volgens hem gebaseerd op leugens, het wordt ook
steeds ingewikkelder en duurder. De ontvanger was daarvan niet op de hoogte. Schepen Kristof De
Smet repliceert dat er al lange tijd € 19/m² voor de aankoop van de grond in het budget staat. De
burgemeester vult aan dat er toch een gemeenteraadsbesluit over goedgekeurd was. Genoemd
raadslid weet dat er daags voor de gemeenteraad een vergadering is geweest in Gent over de
voortgang van het RUP Bellekouter waarin de sporthal opgenomen is. Hij wil weten wat daarvan het
resultaat was. De burgemeester wil die toelichting eerst tijdens een collegezitting geven. Raadslid
Lammens dringt aan en vraagt of er geen ontdooiingsRUP nodig is en een woonbehoeftestudie. Hij
weet dat de intercommunale DDS betaalt, maar iemand moet het toch betalen. De burgemeester
antwoordt dat DDS er via de verkoop van kavels ook winsten zal uithalen.
De raad,
Overwegende dat zekere artikels van het budget 2012 dienen
gewijzigd te worden;
Met 13 ja stemmen ( Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Adolf Lammens, Martine De Wilde, Karel
Vander Mijnsbrugge, Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant en Ann Van
Wesemael) bij 6 onthoudingen ( Luc Van Herreweghe, Lydia Van Den Abbeele, Luc Van Leuven, Lien
Van Driessche, Julienne Gezels en Dirk Eekhaut)
Besluit
Het buitengewoon gemeentebudget wordt overeenkomstig de bijgevoegde budgetwijziging
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nr. 2 gewijzigd en de nieuwe uitkomst van het budget wordt als volgt vastgesteld :
De ontvangsten eigen dienstjaar worden verhoogd met € 104.000
De uitgaven eigen dienstjaar worden verhoogd met € 97.850
De uitgaven vorige dienstjaren worden verhoogd met € 46.000
De ontvangsten overboekingen worden verhoogd met € 39.850
De nieuwe uitkomst is :
Ontvangsten : €
6.469.732
Uitgaven :
€
6 469.732
Geraamd algemeen budgetresultaat 2012 : € 0

4.

Budgetwijziging nr.2 - Gewone dienst

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Adolf Lammens heeft een aantal kleine
vraagjes over de stijging van de frankeringskosten met € 10 000, de stijging van de
elektriciteitskosten bij de post jeugdzorg, de stijging van de personeelskosten in de bibliotheek en de
verhoging van de kosten voor ontsmetting en ontleding. De schepen weet telkens een bevredigend
antwoord te geven, wat bij raadslid Lammens het vermoeden ontlokt dat de schepen aan de
ontvanger heeft gevraagd waarnaar het raadslid heeft geïnformeerd.
De raad,
Overwegende dat zekere artikels van het budget 2012 dienen
gewijzigd te worden;
Met 13 ja stemmen ( Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Adolf Lammens, Martine De Wilde, Karel
Vander Mijnsbrugge, Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant en Ann Van Wesemael)
bij 6 onthoudingen ( Luc Van Herreweghe, Lydia Van Den Abbeele, Luc Van Leuven, Lien Van Driessche,
Julienne Gezels en Dirk Eekhaut)
Besluit
Het gewoon gemeentebudget wordt overeenkomstig de bijgevoegde budgetwijziging
nr. 2 gewijzigd en de nieuwe uitkomst van het budget wordt als volgt vastgesteld :
De ontvangsten eigen dienstjaar worden verhoogd met € 4.000
De uitgaven eigen dienstjaar worden verhoogd met € 66.093
De uitgaven vorige dienstjaren worden verhoogd met € 1.248
De uitgaven overboekingen worden verhoogd met € 39.850
De nieuwe uitkomst is :
Ontvangsten :
Uitgaven :

€ 17 781.304
€ 12.091.461

Geraamd algemeen budgetresultaat 2012 : € 5.689.843
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5.

Ondergronds brengen kopernet langsheen de Mosstraat te Wichelen

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Raadslid Adolf Lammens weet dat er een
discussie aan de gang is over de nazorg bij werken in opdracht van nutsmaatschappijen. De schepen
beaamt dat en verwijst naar de klachten over de afwerking in de Dorpstraat in Serskamp. De
burgemeester verklaart dat daar een afstapping ter plaatse is geweest, dat alle tekortkomingen zijn
opgeschreven en dat er nog geen voorlopige oplevering van de werken daar heeft plaatsgevonden.
Raadslid Luc Van Herreweghe weet dat er na de passage van Telenet in de Dorpstraat geen fundering
van 18 cm meer onder de voetpaden steekt. Schepen Van Malderen meldt dat de firma hele stukken
opnieuw moet aanleggen. Raadslid Van Herreweghe riposteert dat de buren niet met de werklieden
kunnen praten omdat ze onze taal niet spreken en dat er drie uur per dag toezicht vanuit de
gemeente nodig is.
De raad
Overwegende dat er consensus bestaat over het ondergronds
brengen van het laagspanningskopernet in alle straten in woongebied op onze gemeente en dat op
kosten van de distributienetbeheerder Imewo;
Overwegende dat in het budget kredieten voorzien zijn voor de
plaatsing van nieuwe lichtmasten en armaturen in de betrokken straten;
Gelet op de brief d.d. 29 augustus 2012 van Imewo, Heistraat
88 9100 Sint-Niklaas inzake het ondergronds brengen van het kopernet langsheen de Mosstraat;
Gelet op het bijgevoegde plan en de bijgevoegde raming;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Door Imewo/Eandis het kopernet langsheen de Mosstraat in Wichelen ondergronds te laten
brengen en eveneens volgende werken te laten uitvoeren :
- Leveren, plaatsen en aansluiten van 24 rechte, stalen lichtmasten (RAL7001) met een
lichtpunthoogte van 8 m en 24 armaturen SAFFIER 1 – 70W met elektronische
voorschakelapparatuur en dimbaar, recupelbijdrage en aansluiting inbegrepen tegen de
totale prijs van € 25 918,40 (BTW inbegr.)
Art. 2 – Deze uitgave te betalen van het krediet voorzien in het budget 2012 op het artikelnummer
421/731-60 (89485), aan te passen bij budgetwijziging.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd aan Eandis, c/o Imewo, Heistraat 88 9100
Sint-Niklaas.
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6.

Ondergronds brengen van het kopernet langsheen de Kerkbaan te Wichelen

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Vooraan in de Kerkbaan wordt een paal die
nu op het smalle trottoir staat, weggenomen en vervangen door een armatuur op de gevel van het
gildenhuis. Raadslid Adolf Lammens is van mening dat de Margote nu de scheve lantaarnpaalstraat
wordt : hij heeft het gevoel dat er eens iets zal ‘duiken’. De Belgicapalen zijn te flauw of hebben te
veel afgezien van de bloemenkorven. Aan het Vlaams Gewest kan een vraag worden gesteld om ze te
vervangen.
De raad,
Overwegende dat er consensus bestaat over het ondergronds
brengen van het laagspanningskopernet in alle straten in woongebied op onze gemeente en dat op
kosten van de distributienetbeheerder Imewo;
Overwegende dat in het budget kredieten voorzien zijn voor
de plaatsing van nieuwe lichtmasten en armaturen in de betrokken straten;
Gelet op de brief d.d. 31 augustus 2012 van Imewo, Heistraat
88 9100 Sint-Niklaas inzake het ondergronds brengen van het kopernet langsheen de Kerkbaan;
Gelet op het bijgevoegde plan en de bijgevoegde raming;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Door Imewo/Eandis het kopernet langsheen de Kerkbaan in Wichelen ondergronds te laten
brengen en eveneens volgende werken te laten uitvoeren :
- Leveren, plaatsen en aansluiten van 12 rechte, stalen palen (RAL7001) met een
lichtpunthoogte van 8 m en 13 armaturen SAFFIER 1 – 70W met elektronische
voorschakelapparatuur en dimbaar, recupelbijdrage en aansluiting inbegrepen tegen de
totale prijs van € 13 054,60 (BTW inbegr.)
Art. 2 – Deze uitgave te betalen van het krediet voorzien in het budget 2012 op het artikelnummer
421/731-60 (89485).
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd aan Eandis, c/o Imewo, Heistraat 88 9100
Sint-Niklaas.

7.

Afkoppeling Pijpoelstraat - Hoekstraat - Oostakkerstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen leidt dit agendapunt in. Aquafin plant afkoppelingswerken in de
Hoekstraat. Het vuil water wordt naar de collector in de Dendermondsesteenweg geleid, het
regenwater naar de grachten en de beek toe. Er is een prijs per huis om de afkoppelingen te doen.
Daarnaast is er ook een gemeentelijk aandeel. Bij goedkeuring kan dit dossier in aanbesteding gaan.
Raadslid Julienne Gezels merkt op dat er nog veel straten ontkoppeld moeten worden. De schepen
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bevestigt dat en vermoedt dat Hulst op de volgende raad kan worden behandeld. Schepen Kristof De
Smet wijst erop dat ook de Bruinbeke en de Wanzelestraat op de agenda staan. In sommige steden
of gemeenten wordt voor de afkoppelingen op perceelsniveau gewoon een subsidie van € 500 of €
1000 gegeven ofwel worden de bewoners verplicht om zelf hun oprit dicht te leggen op eigen kosten.
Het is een verplichting van Europa, maar wij draaien op voor de kosten. De burgemeester vult aan
dat de BTW nu wordt afgetrokken van de subsidies die Vlaanderen ter beschikking stelt voor de
afkoppelingswerken. De schepen voegt er nog aan toe dat Aquafin de kosten voor de ondergrondse
werken op zich neemt.
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 15;
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;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en
schepenen van 18 oktober 2000 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht
“Afkoppeling Pijpoelstraat - Hoekstraat - Oostakkerstraat” aan STUDIEBUREAU JOURET b.v.b.a., Klein
Hulststraat 64 te 9100 Sint-Niklaas;
Gelet op de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst
met Aquafin en TMVW door de gemeenteraad d.d. 12 september 2007 betreffende dit project;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 januari
2008 betreffende de goedkeuring van het principe ontwerp voor deze opdracht;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 januari 2008
betreffende de goedkeuring van het definitief ontwerp voor deze opdracht;
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Overwegende dat in het kader van deze opdracht een
bijzonder bestek met nr. 22.006 werd opgesteld door de ontwerper, STUDIEBUREAU JOURET b.v.b.a.,
Klein Hulststraat 64 te 9100 Sint-Niklaas;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 300.636,90 excl. btw of € 363.770,65 incl. 21% btw voor het gemeentelijk aandeel;
Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door
Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, en dat de raming daarvan € 1.134.938,50 bedraagt;
Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door
infrabel, en dat de raming daarvan € 62.433,20 bedraagt;
Overwegende dat een deel van de kostprijs kan betaald
worden via Aquario, Stropstraat 1 te 9000 Gent, en dat de raming daarvan € 443.801,90 bedraagt;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de openbare aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget van 2012, op artikel 421/731-60 (89485) 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. 22.006 en de raming voor de
opdracht “Afkoppeling Pijpoelstraat - Hoekstraat - Oostakkerstraat”, opgesteld door de ontwerper,
STUDIEBUREAU JOURET b.v.b.a., Klein Hulststraat 64 te 9100 Sint-Niklaas. 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 € 300.636,90 excl. btw of € 363.770,65 incl. 21% btw voor het
gemeentelijk aandeel.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2012, op artikel 421/731-60
(89485) van de buitengewone dienst.

8.

Voorlopige Vaststelling RUP Grenscorrectie Steenakkerstraat

Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. Het gaat over een grenscorrectie van de
gewestplangrens.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen;
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in werking
getreden op 1 september 2009 en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wichelen,
zoals goedgekeurd door de Deputatie van Oost-vlaanderen dd.14 april 2010;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 juli 2011 om een
ontwerper aan te stellen voor het opmaken van het RUP Grenscorrectie Steenakkerstraat;
Gelet op de aanstelling door het college van burgemeester en
schepenen van de ontwerper Architectenbureau Van Acker & Partners, Congreslaan 36 te 9000 Gent,
in zitting van 28 oktober 2011;
Gelet op het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “RUP Grenscorrectie Steenakkerstraat”, opgemaakt door de ontwerper
Architectenbureau Van Acker & Partners bestaande uit volgende documenten:
- Deel 1 Toelichtingsnota
- Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften
- Deel 3 Verzoek tot raadpleging onderzoek planMER-plicht
- Plan 1 Bestaande feitelijke en juridische toestand
- Plan 2 Grafisch plan;
Gelet op de vergadering van de Gecoro gehouden op 24
september 2012 en het verslag ervan;
Gelet op de plenaire vergadering gehouden op 3 oktober 2012,
het verslag ervan en de schriftelijke adviezen;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestaande
uit volgende documenten:
- Deel 1 Toelichtingsnota
- Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften
- Deel 3 Verzoek tot raadpleging onderzoek planMER-plicht
- Plan 1 Bestaande feitelijke en juridische toestand
- Plan 2 Grafisch plan
voorlopig vast te stellen;
Art. 2 – Een afschrift van deze beslissing wordt samen met het voorlopig vastgesteld ontwerp van
RUP, overgemaakt aan de Deputatie van Oost-Vlaanderen, aan de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar en aan het departement RWO;
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Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht om het ontwerp van RUP, te
onderwerpen aan een openbaar onderzoek van 60 dagen.

9.

Gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr.69 te Wichelen

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Bij het openbaar onderzoek zijn geen bezwaren geuit.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 mei 2012 houdende
de erkenning van de huidige ligging van voetweg nr. 69 te Wichelen als voetweg;
Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 26 juli 2012
houdende de definitieve erkenning van de huidige ligging (de twee publiek gebruikte wegdelen) van
voetweg nr. 69 te Wichelen;
Overwegende dat daardoor de twee niet meer gebruikte en
niet meer waarneembare delen van de voetweg nr. 69 kunnen worden afgeschaft;
Gelet op het bijgevoegd plan, opgemaakt door de bvba Topofin, Smetledestraat 2b 9260 Wichelen
(Serskamp);
Gelet op de toegevoegde foto’s van de gedeeltelijk af te
schaffen voetweg;
Gelet op het onderzoek van baat en kommer gehouden van 29
augustus 2012 tot 12 september 2012;
Overwegende dat tijdens die onderzoeksperiode geen enkel
bezwaar tegen het voornemen is ingediend;
Gelet evenwel op de brief d.d. 15 april 2012 van Chris Delens
en Celine De Pauw, Bohemen 26 9260 Wichelen waarin betrokkenen vragen dat zij geen
welvoeglijkheidsvergoeding zouden hoeven te betalen bij verwerving van de grond van het af te
schaffen tracé;
Overwegende dat het billijk is dat geen enkele aangelande een
welvoeglijkheidsvergoeding zou hoeven te betalen bij de gedeeltelijke afschaffing van de voetweg nr. 69;
Overwegende dat uit wat voorafgaat geen bezwaar bestaat om
de gedeeltelijke afschaffing aan de Deputatie voor te stellen;
Gelet op de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wetten van
20 mei 1863 en 9 mei 1948 en gelet op de interpretatie die de Raad van State daaraan heeft gegeven;
Met algemene stemmen.
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Besluit.
Art. 1 – Aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voor te stellen om voetweg nr. 69 te
Wichelen (verbinding Doornweg-Bohemen) gedeeltelijk af te schaffen zoals aangeduid op bijgaand
plan.
Art. 2 – Als de Deputatie overgaat tot de gedeeltelijke afschaffing, dan zullen de aanpalende
eigenaars over de vrijgekomen grond kunnen beschikken zonder betaling van een vergoeding.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit aan de Deputatie te sturen met het oog op de gedeeltelijke
afschaffing van genoemde voetweg.

10. Goedkeuring aangepast schoolreglement van de gemeentelijke basisschool
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Het schoolreglement is aangepast waar nodig. Per
schoolafdeling is een afsprakennota opgemaakt. Die wordt jaarlijks herbekeken en meegegeven aan
de leerlingen. Het college wordt gemandateerd om die nota jaarlijks goed te keuren.
De raad,
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn
basisscholen, zowel buitengewoon als gewoon onderwijs, een schoolreglement moet opstellen dat
de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Overwegende dat het huidige schoolreglement, goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 23 januari 2008, niet langer voldoet;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de
participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, inzonderheid de artikelen 21, 42 54 en 59;
Gelet op het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke
onderwijskansen-I, inzonderheid de artikelen III.1 en III.3,2°;
Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997,
inzonderheid artikel 37;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli
2004 : Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BaO/2003/01 van 21
januari 2003 : Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BaO/2002/1 van 8
februari 2002 : Informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
Gelet op het voorliggende ontwerp van schoolreglement;
Overwegende dat het voorliggende ontwerp besproken is op
de ouderraad d.d. 8 oktober 2012 en op de schoolraad d.d. 9 oktober 2012 en als dusdanig gunstig is
geadviseerd;
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Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art.1 – Het bestaande schoolreglement d.d. 23 januari 2008 op te heffen met ingang van 30 oktober 2012.
Art. 2 – Het voorliggende ontwerp van schoolreglement goed te keuren met inbegrip van de
afsprakennota.
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen te mandateren om de afsprakennota van elke
school goed te keuren na overleg in de schoolraad.
Art. 4 – Deze beslissing te bezorgen aan de schooldirecteur.

11. Vervoer van leerlingen afdeling Schellebelle en Bruinbeke - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds is er
busvervoer voorzien. Raadslid Julienne Gezels heeft vastgesteld dat de prijsraming bijna verdubbeld
is. De schepen repliceert dat de kinderen ervoor betalen, behalve ’s middags : dat is een serieuze
kost, maar de prijs is een raming. Genoemd raadslid is ervoor gewonnen om meer afspraken te
maken om te voet of per fiets naar school te gaan. De schepen herinnert eraan dat de situatie
historisch gegroeid is : er is geen busvervoer in Serskamp, er zijn afspraken met de vrije kleuterschool
over het busvervoer in Wichelen en in Schellebelle is dit een dienst voor de leerlingen in het
gemeentelijk onderwijs, een gevolg van de concurrentie met de vrije school. Raadslid Gezels stelt
voor om zelf een bus aan te kopen en daarmee vroeggepensioneerden te laten rijden, elk om beurt
een week. De bus kan ook worden gebruikt voor het vervoer naar de zwembaden. Raadslid Luc Van
Leuven heeft op zich geen probleem met het leerlingenvervoer, maar wel met de middagritten. Vijf
of tien kinderen worden heen en weer gevoerd tussen Schellebelle en de Bruinbeke : daar kun je
besparen. De schepen stelt overleg daarover met de directie in het vooruitzicht. Nu wordt voor één
jaar goedgekeurd, het busvervoer zal worden geëvalueerd.
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;
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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 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 in het kader van de opdracht “Vervoer van
leerlingen afdeling Schellebelle en Bruinbeke” een bijzonder bestek met nr. 2012/06 werd opgesteld
door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 56.800,00 excl. btw of € 60.208,00 incl. 6% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de algemene offerteaanvraag;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht te voorzien is
in het budget van 2013, op artikel 722/124-24(72206);
Met 18 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Luc Van Herreweghe, Lydia Van Den
Abbeele, Adolf Lammens, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Lien Van Driessche, Dirk Eekhaut, Karel
Vander Mijnsbrugge, Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant en Ann Van
Wesemael) bij 1 onthouding (Julienne Gezels)
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/06 en de raming voor de
opdracht “Vervoer van leerlingen afdeling Schellebelle en Bruinbeke”, 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 € 56.800,00 excl. btw of
€ 60.208,00 incl. 6% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is te voorzien in het budget van 2013, op artikel 722/124-24(72206).

12. Aankoop schoonmaaktoestel - GIBO afdeling Wichelen
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe.
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De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald
de artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in de Gibo afdeling Wichelen momenteel
nog geen schuurmachine wordt gebruikt, maar dat het aanbeveling verdient er een aan te kopen,
mede met het oog op de schoonmaak van het uitbreidingsdeel;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als
voorwerp “Aankoop schoonmaaktoestel voor de GIBO afdeling Wichelen” wordt geraamd op
€ 4.500 incl. 21 % BTW;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien in begrotingswijziging nr. 2 2012
op artikel 722/744-51 van de buitengewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Voor de GIBO afdeling Wichelen een schoonmaaktoestel aan te kopen.
De raming van deze opdracht bedraagt €4.500 incl. BTW.
Art. 2 – Deze opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
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Art. 3 – Deze uitgave te betalen op het krediet 722/744-51 voorzien bij budgetwijziging nr. 2 2012.
Art. 4 – Deze uitgave zal gefinancierd worden met eigen middelen.

13. Aankoop kunstwerken 'Landschapsdichter 2012'
Schepen Yvan De Coninck licht dit agendapunt toe. Raadslid Luc Van Leuven vraagt wie het gedicht
heeft gekozen. De burgemeester antwoordt dat het is voorgedragen vanuit de vereniging. Raadslid
Karel Vander Mijnsbrugge vindt € 1 000 aan de hoge kant voor dat gedicht. De burgemeester vindt
dat de prijs nog meevalt in vergelijking met het optreden van een operazanger op de
nieuwjaarsreceptie.
De raad,
Overwegende dat de vzw dederdeoever in onze gemeente
reeds enkele jaren uiteenlopende culturele manifestaties met een meerwaarde op het getouw zet;
Overwegende dat de jaarlijkse activiteit ‘Landschapsdichter’ in
de Kalkense Meersen daar één van is, die bovendien een bovenlokale uitstraling heeft;
Overwegende dat de gemeente die activiteit kan steunen door
telkens een werk van de deelnemende kunstenaars aan te kopen;
Gelet op het voorstel d.d. 25 september 2012 van de vzw
dederdeoever waarin wordt voorgesteld om het gedicht ‘samenspraak’ van Marc Tritsmans en een
landschapsfoto van Jef Van Eynde aan te kopen tegen de prijs van € 1 000 elk;
Overwegende dat die prijs het eigendoms- en publicatierecht
omvat, wat impliceert dat die werken zonder limiet kunnen worden gereproduceerd;
Overwegende dat de foto in de pastorie van Schellebelle kan
worden opgehangen en het gedicht aan ‘’t Veer kan worden geplaatst;
Gelet op het artikel 762/749-51 van het budget 2012 waar de
nodige kredieten voorzien zijn;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met 18 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Luc Van Herreweghe, Lydia Van Den
Abbeele, Adolf Lammens, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Lien Van Driessche, Julienne Gezels,
Dirk Eekhaut, Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant en Ann Van Wesemael) bij 1
onthouding (Karel Vander Mijnsbrugge)
Besluit.
Art. 1 – Voor de pastorie in Schellebelle een landschapsfoto van Jef Van Eynde aan te kopen tegen de
prijs van € 1 000.
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Art. 2- Voor plaatsing aan ’t Veer in Schellebelle het gedicht ‘Samenspraak’ van Marc Tritsmans, te
reproduceren op doorzichtig plexiglas, aan te kopen tegen de prijs van € 1000.
Art. 3 – Deze uitgaven te betalen op artikelnummer 762/742-51 van het budget 2012.
Art. 4 – Deze uitgaven te betalen met eigen middelen.

14. Organisatie JeugdCultuurStraat - Overheveling van middelen naar de jeugdraad
Schepen Yvan De Coninck licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de Jeugdraad op zaterdag 13 oktober 2012
op het terrein aan het sociaal huis een JeugdCultuurStraat heeft georganiseerd;
Overwegende dat die Jeugdcultuurstraat 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 2012 waar
voor jeugd en jeugdcultuur een bedrag van € 3 921 is ingeschreven;
Overwegende dat de georganiseerde Jeugdcultuurstraat
kaderde in de rubriek ‘jeugd en jeugdcultuur’ en dat de Jeugdraad in samenwerking met de
vrijetijdsconsulent zowel de organisatie als de kosten op zich heeft genomen;
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 2012
voorziene bedrag van €3 921 wordt overgeheveld naar de Gemeentelijke Jeugdraad voor de betaling
van de kosten in het kader van de organisatie van de JeugdCultuurStraat op 13 oktober 2012.

15. Algemene Vergadering intercommunale Westlede d.d. 12 december 2012 - Goedkeuring
agendapunten
De voorzitter leidt dit agendapunt in. Raadslid Julienne Gezels heeft opgemerkt dat de aankoop van
begraafplaatsen van € 23 000 naar € 5 000 is gezakt. Zij vraagt zich ook af of er geen nieuwe oven is
geplaatst.
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
Intercommunale Westlede;
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Gelet op de brief d.d. 14 september 2012 van de
Intercommunale Westlede met de agenda van de algemene vergadering van 12 december 2012 die
er als volgt uitziet:
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 13.06.2012
Begroting 2013
Activiteiten en strategie
Volgende vergadering op woensdag 20.03.2013 : Algemene Vergadering tot de algehele
vervanging van de Raad van Bestuur(volgens artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001)
Gelet op art. 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de

Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op de brief d.d. 8 maart 2002 van de Afdeling Interlokale
Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de
agenda van de algemene vergadering een debat te voeren, op grond daarvan zijn standpunt bepaalt
en de wijze waarop zijn vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene
vergadering van de intercommunale;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – De gemeenteraad betuigt zijn akkoord met alle voorstellen en punten die door de raad van
bestuur op de agenda werden geplaatst van de algemene vergadering van de Intercommunale
Westlede d.d. 12 december 2012.
Art. 2 – De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemachtigd om alle voorstellen met betrekking
tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en
om in het algemeen het nodige te doen.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan de Intercommunale, Smalle Heerweg
60 9080 Lochristi en aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

16. Buitengewone Algemene Vergadering PMS Intercommunale Vereniging Lemberge d.d. 30
november 2012 - Goedkeuring agenda
Raadslid Adolf Lammens vraagt zich af hoelang de gemeente nog voor Lemberge moet betalen.
Wanneer eindigt die historie ?
De Raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
Provinciale Medisch-Sociale Intercommunale Vereniging Lemberge;
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Gelet op de aangetekende brief d.d. 24 september 2012,
waarbij de gemeente werd opgeroepen aanwezig te zijn op de Buitengewone Algemene Vergadering
van de Intercommunale Vereniging Lemberge op 30 november 2012;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn
vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene Vergadering bepaalt;
Overwegende dat het college van vereffenaars zijn opdrachten
heeft vervuld en dat derhalve kennis dient genomen te worden van het eindverslag van de
vereffening, met inbegrip van de sluitingsrekeningen, het verslag van de commissaris en de beslissing
van de Rechtbank van Koophandel te Gent betreffende de verdeling van de opbrengsten van de
vereffening (onder voorbehoud); dat verder beslist dient te worden over de goedkeuring van het
vereffeningsverslag en de sluitingsrekeningen, de kwijting aan de vereffenaars en de commissaris, de
bepaling van de plaats waar de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard en de sluiting van de vereffening;
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 de Buitengewone Algemene Vergadering van de Provinciale MedischSociale Intercommunale Vereniging Lemberge van 30 november 2012 zijnde :
1. Vaststelling van de aanwezigheden
2. Eindverslag van de vereffening, met inbegrip van de sluitingsrekeningen – Kennisneming
3. Verslag van de commissaris – Kennisneming
4. Beslissing van de Rechtbank van Koophandel te Gent betreffende de verdeling van de
opbrengsten van de vereffening (onder voorbehoud) – Kennisneming
5. Goedkeuring van het vereffeningsverslag en de sluitingsrekeningen – Beslissing
6. Kwijting aan de vereffenaars – Beslissing
7. Kwijting aan de commissaris – Beslissing
8. Bepaling van de plaats waar de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard. (voorstel : de zetel van het APB, die dezelfde is als die van de CVBA)
– Beslissing
9. Sluiting van de vereffening – Beslissing
Art. 2 – Zijn goedkeuring te verlenen aan het vereffeningsverslag en de sluitingsrekeningen, kwijting
te verlenen aan de vereffenaars en de commissaris, te bepalen dat de boeken en bescheiden van de
vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard op de zetel van de APB Lemberge en de sluiting
van de vereffening goed te keuren.
Art. 3 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van 30 november 2012 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 beslissingen.
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17. Algemene Vergadering d.d. 4 december 2012 - Intercommunale Blijdorp III - Goedkeuring
agendapunten
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
Intercommunale Blijdorp III, dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke
handicap;
Gelet op de brief d.d. 1 oktober 2012 van de Intercommunale
Blijdorp III met de agenda van de algemene vergadering van 4 december 2012 die er als volgt uitziet :
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring verslag vorige vergadering (26.06.2012)
Begroting 2013
Stand van zaken : - nieuwbouw dagcentrum
- problematiek wachtlijsten
Diversen
Gelet op art. 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de

Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op de brief d.d. 8 maart 2002 van de Afdeling Interlokale
Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de
agenda van de algemene vergadering een debat te voeren, op grond daarvan zijn standpunt bepaalt
en de wijze waarop zijn vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene
vergadering van de intercommunale;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1- De gemeenteraad betuigt zijn akkoord met alle voorstellen en punten die door de raad van
bestuur op de agenda werden geplaatst van de algemene vergadering van de Intercommunale
Blijdorp III d.d. 4 december 2012.
Art. 2 – De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemachtigd om alle voorstellen met betrekking
tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en
om in het algemeen het nodige te doen.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan de Intercommunale Blijdorp III,
Blijdorpstraat 3 9255 Buggenhout en aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.
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18. Buitengewone Algemene Vergadering Finiwo d.d. 10 december 2012 - 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 buitengewone algemene vergadering van FINIWO die bijeengeroepen wordt op 10
december 2012 per aangetekend schrijven van 8 oktober 2012;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn
vertegenwoordiger op de algemene vergadering bepaalt;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de
buitengewone algemene vergadering;
Overwegende dat de raad van bestuur op 5 oktober 2012 de
begroting voor het boekjaar 2013 heeft opgesteld;
Overwegende dat de raad van bestuur op 5 oktober 2012 de
activiteiten heeft vastgelegd die FINIWO in 2012 wenst te ontwikkelen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van buitengewone algemene vergadering van
Finiwo d.d. 10 december 2012 en de daarbij komende documentatie nodig voor het onderzoek van
de volgende agendapunten:
1.

2.

Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2013, alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2013.
Statutaire benoemingen

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
FINIWO van 10 december 2012 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000
Brussel t.a.v. de heer Alain Petit.
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19. Algemene vergadering d.d. 12 december 2012 van de Intercommunale Westlede - Aanduiding
vertegenwoordiger
De raad,
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking en meer bepaald op artikel 44;
Overwegende dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor elke algemene vergadering herhaald
dient te worden;
Gelet op de brief d.d. 14 september 2012 van de
Intercommunale Westlede betreffende de algemene vergadering van 12 december 2012;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de voorzitter bij
het tellen van de stemmen;
De uitslag van de stemming is :
Ann Van Wesemael : ja : 17 stemmen
Dietlinde Bombeke : ja : 1 stem
Julienne Gezels : ja : 1 stem
Besluit.
Art. 1 – Ann Van Wesemael, gemeenteraadsvoorzitter, Brugstraat 31 9260 Wichelen wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van de
Intercommunale Westlede op 12 december 2012.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing zal aan de Intercommunale en aan de toezichthoudende
overheid gestuurd worden.

20. Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene
Vergadering d.d. 30 november 2012 van de Provinciale Medisch-Sociale Intercommunale
Vereniging Lemberge
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
Provinciale Medisch-Sociale Intercommunale Vereniging Lemberge;
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Gelet op de aangetekende brief d.d. 24 september 2012,
waarbij de gemeente werd opgeroepen aanwezig te zijn op de Buitengewone Algemene Vergadering
van Lemberge op 30 november 2012;
Gelet op het art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, waarbij bepaald wordt dat de
gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een
intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Gelet tevens op het artikel 79 §2 van genoemd decreet waarin
bepaald wordt dat onder meer het artikel 44 van datzelfde decreet onmiddellijk van toepassing is op
de bestaande intercommunale verenigingen en dus ook op Lemberge;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen
Anneleen Rimbaut als vertegenwoordiger voordraagt en Ann Van Wesemael als plaatsvervanger;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de voorzitter bij
het tellen van de stemmen;
De uitslag van de stemming is:
Voor de effectieve vertegenwoordiger : Anneleen Rimbaut : ja : 16 stemmen, Bart Segers : ja :
1 stem, Arnold Stroobant : ja : 1 stem en 1 blanco stem
Voor de plaatsvervangende vertegenwoordiger : Ann Van Wesemael : ja : 16 stemmen, Karel Vander
Mijnsbrugge : ja : 1 stem, Dirk Eekhaut : ja : 1 stem en 1 blanco stem
Besluit.
Art. 1 – Anneleen Rimbaut, raadslid, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) ( 0477/28.65.31 –
anneleen.rimbaut@telenet.be) aan te wijzen als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te
nemen aan de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van de Provinciale MedischSociale Intercommunale Vereniging Lemberge op 30 november 2012.
Art. 2 – Ann Van Wesemael, gemeenteraadsvoorzitter, Brugstraat 31 9260 Wichelen (0477/50.22.11
– van_wesemael_ann@hotmail.com )aan te wijzen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente om deel te nemen aan de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van de
Provinciale Medisch-Sociale Intercommunale Vereniging Lemberge op 30 november 2012.
Art. 3 – Bovenvermelde vertegenwoordigers worden gemachtigd aanwezigheidslijsten te
ondertekenen en om in het algemeen het nodige te doen comform het gemeenteraadsbesluit van
heden inzake de goedkeuring van de agenda van de bewuste Buitengewone Algemene Vergadering.
Art. 4 – Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur
en aan het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge, Salisburylaan 100 9820 Merelbeke.
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21. Aanduiding en mandatering afgevaardigde van de gemeente op de Algemene Vergadering
d.d. 4 december 2012 van de Intercommunale Blijdorp III
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
intercommunale Blijdorp III, dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke
handicap;
Gelet op de brief d.d. 1 oktober 2012 waarbij de gemeente
werd uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Blijdorp III op 4 december
2012;
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 79 §2 van voornoemd decreet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen
raadslid Anneleen Rimbaut als afgevaardigde voordraagt;
Gaat over tot geheime stemming.
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de voorzitter bij
het tellen van de stemmen;
De uitslag van de stemming is :
Anneleen Rimbaut : ja : 16 stemmen, Dietlinde Bombeke : ja : 1 stem, 1 blanco stem en 1 ongeldig.
Besluit.
Art. 1 – Anneleen Rimbaut, raadslid, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) wordt aangeduid om de
gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering d.d. 4 december 2012 van de
intercommunale vereniging Blijdorp III.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing zal naar de intercommunale Blijdorp III, Blijdorpstraat 3 9255
Buggenhout en de Vlaamse minister van Binnenlandse Bestuur opgestuurd worden.

22. Buitengewone Algemene Vergadering Finiwo d.d. 10 december 2012 - 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;
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Overwegende dat de gemeente wordt opgeroepen deel te
nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van FINIWO die bijeengeroepen wordt op 10
december 2012 per aangetekend schrijven van 8 oktober 2012;
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet van 6
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten,
deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met
de vaststelling van het stemgedrag van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de voorzitter bij
het tellen van de stemmen;
De uitslag van de stemming is :
voor de volmachtdrager : Martine De Wilde : ja : 17 stemmen, Bart Segers : ja : 1 stem, Etienne De
Vos : ja : 1 stem
voor de plaatsvervanger : Anneleen Rimbaut : ja : 16 stemmen, Conny Beelaert : ja : 1 stem, Arnold
Stroobant : ja : 1 stem, Lien Van Driessche : ja : 1 stem.
Besluit
Art. 1 – Martine De Wilde, raadslid, Onnebossen 22 9260 Wichelen (Serskamp)
(martine.dewilde@yahoo.com) aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te
nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van FINIWO op 10 december 2012.
Art. 2 – Anneleen Rimbaut, raadslid, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) aan te duiden als
plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van FINIWO op 10 december 2012.
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.
Raadslid Adolf Lammens weet dat ambtenaren een nota hebben geschreven waarin ze hun
bezorgdheid uiten over de werking van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) en de financiële implicaties
die daaruit voortvloeien. De toewijscommissie zou er ook niets te zeggen hebben. Zij kunnen dat
blijkbaar niet aankaarten in het SVK zelf. Wie zit van onze gemeente daar in het bestuur ?
Schepen Daniël Praet antwoordt dat OCMW-raadslid Christoph Van De Wiele dat daar zal
aankaarten. Het gaat over huurachterstanden. De burgemeester belooft de zaken met de
gemeentelijke vertegenwoordiger te bespreken. Er is daar in het verleden een en ander gebeurd dat
moet worden rechtgetrokken.
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Schepen Yvan De Coninck deelt mee dat de Culturele Raad nu zaterdag het Festival van Vlaanderen in
de kerk van Wichelen organiseert. Het wordt iets speciaals. De toegang bedraagt € 10 en € 5 voor
kinderen. Achteraf is in het gildenhuis een receptie voorzien.
De voorzitter kondigt aan dat de volgende gemeenteraad niet op 21, maar op 28 november plaats zal
hebben. Vervolgens vraagt zij het publiek de zaal de verlaten voor de behandeling van een
agendapunt in geheime zitting.

GEHEIME ZITTING

23. Kunstwerk patio Sociaal Huis "De Kleren van de Baders" - Bepaling herbestemming beelden

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 21.44 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

A. Van Wesemael.

