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Zitting van 26 maart 2014
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

Kenneth Taylor, burgemeester.
Luc Galle, voorzitter.
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele,
schepenen.
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Inge Van Steendam,
Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Els Stichelmans, Karel Bontinck,
Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Frederick Venneman, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

De zitting wordt geopend om 20.01 uur.
OPENBARE ZITTING

1.

Rekening 2013 van de kerkfabriek "Sint-Gertrudis" Wichelen - Advies

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
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, gewijzigd bij besluit van 14
december 2012;
Gelet op de omzendbrief BB – 2013/1 d.d. 1 maart 2013 inzake
de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB 2008/01 van het Vlaams
Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale
Besturen – Regelgeving en Werking betreffende de toepassing van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten;
Gelet op de rekening 2013 van de kerkfabriek “Sint-Gertrudis”
Wichelen en bijgevoegde bewijsstukken;
Gelet op het gemeentedecreet;
Besluit.
Art. 1 – De raad neemt kennis van de rekening 2013 van de kerkfabriek “Sint-Gertrudis” Wichelen en
brengt hierover met algemene stemmen een gunstig advies uit.
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Exploitatierekening
Ontvangsten :
Uitgaven
Exploitatie eigen boekjaar
Overschot exploitatie 2012
Exploitatietoelage 2013
Overschot :

€
€
-€
€
€
€

24 063,57
55 167,85
31 104,28
25 575,68
36 718,00
30 981,40

Investeringsrekening
Ontvangsten :
Uitgaven
Investeringen eigen boekjaar
Overboekingen
Overschot :

€ 36 066,00
€ 39 274,00
-€ 208,00
€
208,00
€
0

Het totale patrimonium (roerende beleggingen) bedraagt € 107 323,00
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de heer Gouverneur van de provincie OostVlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.

2.

Rekening 2013 van de kerkfabriek "Sint-Denys" Serskamp - Advies

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober
2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB – 2013/01 d.d. 1 maart 2013
inzake de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB 2008/01 van het Vlaams
Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale
Besturen – Regelgeving en Werking betreffende de toepassing van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten;
Gelet op de rekening 2013 van de kerkfabriek “Sint-Denys”
Serskamp en bijgevoegde bewijsstukken;
Gelet op het gemeentedecreet;
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Besluit.
Art. 1 – De raad neemt kennis van de rekening 2013 van de kerkfabriek “Sint-Denys” Serskamp en
brengt hierover met algemene stemmen een gunstig advies uit.
Exploitatierekening
Ontvangsten
Uitgaven
Exploitatie eigen boekjaar
Overschot exploitatie 2012
Exploitatietoelage 2013
Overschot

€
€
-€
€
€
€

10 172,63
19 207,48
9 034,85
11 406,74
12 202,00
14 573,89

Investeringsrekening
Ontvangsten
Uitgaven
Investeringen eigen boekjaar
Overschot investeringen 2012
Overschot

€ 130 000,00
€ 211 900,44
- € 81 900,44
€ 101 208,85
€ 19 308,41

Het totale patrimonium (roerende beleggingen) bedraagt € 205 798,54
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.
Schepen Albert Van Malderen vervoegt zich bij de zitting.

3.

Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod kruispunt Bosveldstraat - Doornweg Wichelen

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in.
Raadslid Luc Van Leuven is er niet van overtuigd dat de voorgestelde maatregel de verkeerssituatie
op die plaats zal verbeteren. De auto’s zullen gewoon aan de overkant van de straat gaan staan en
daar weer hinder veroorzaken. Wie van de gewestweg de Doornweg ingereden komt, moet snelheid
minderen. Waar nu veel kinderen in de Doornweg wonen, staan bloembakken. De geparkeerde
wagens tegenover het kruispunt met de Bosveldstraat vormen de eerste hinderpaal waardoor het
verkeer wordt afgeremd. Bovendien is er op Strijp (waar het verkeer uit de Bosveldstraat vandaan
komt) uitgezonderd plaatselijk verkeer van kracht.
De burgemeester repliceert dat je op de hoeken van een T-kruispunt niet mag parkeren. De wagens
kunnen er nu ook staan, voor hem wordt het advies van de lokale politie het best gevolgd. Raadslid
Gert Van Tittelboom vindt het een goede zaak dat er een oplossing voor het probleem wordt
gezocht. Hij vraagt wat de bedoeling is van de stippellijnen onder de bloembakken verder in de
Doornweg. Hij betwijfelt of ze reglementair zijn. Schepen Kristof De Smet meent dat de bakken
verkeerd teruggeplaatst zijn en vraagt dat door te geven aan de technische dienst.
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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
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij
de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari
2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van
de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat het parkeergedrag in de Doornweg
tegenover het kruispunt met de Bosveldstraat geregeld aanleiding geeft tot ergernis en gevaarlijke
situaties doordat het verkeer uit de richting van de gewestweg N416 Bohemen op het linkerrijvak
moet uitwijken ter hoogte van genoemd kruispunt en tegelijkertijd geen zicht heeft op het verkeer
dat uit de Bosveldstraat komt;
Overwegende dat maatregelen moeten worden getroffen voor
een veilig verkeer;
Overwegende dat de weg behoort tot het beheer van de
gemeente;
Overwegende dat de lokale politie adviseert om een gele
onderbroken streep te schilderen op de rand van de rijbaan ter hoogte van genoemd kruispunt vanaf
de erfgrens met de woning Doornweg 9A (naast de oprit van Doornweg 9) tot voorbij de oprit naast
de erfgrens met de woningen Doornweg 11A/11B/11C;
Met 17 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Kurt
Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sarah Hiltrop, Frederick Venneman en Luc Galle) bij 3 neenstemmen (Luc Van Leuven, Els Stichelmans en Karel Bontinck)
Besluit
Art. 1 – Het is verboden te parkeren in de Doornweg te Wichelen tegenover het kruispunt met de
Bosveldstraat tussen de erfgrenzen met de woning Doornweg 9a (naast de oprit van Doornweg 9) en
de woningen Doornweg 11a/b/c (tot voorbij de oprit) over een lengte van 35 meter.
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Art. 2 – Deze maatregel zal aangeduid worden door een gele onderbroken streep op de rand van de
rijbaan.
Art. 3 – Deze beslissing zal voor kennisneming opgestuurd worden 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. 4 – Daarna wordt de beslissing opgestuurd 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.

4.

Vervanging en automatisatie van vier poorten brandweerkazerne

De burgemeester licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat zich geregeld problemen voordoen met de
poorten van de brandweerkazerne en dat die herstellingen dan door de manschappen worden
uitgevoerd;
Overwegende dat het aangewezen is aan dat probleem een
doordachte oplossing te geven;
Gelet op de brief d.d. 11 maart 2014 van de Gemeentelijke
Vrijwillige Brandweerdienst;
Overwegende dat voorgesteld wordt de vier kazernepoorten te
vervangen en te automatiseren;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in het
budget 2014 onder de enveloppe 041000 01;
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 de technische bepalingen inzake de opdracht;
Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De vier poorten van de Brandweerkazerne te vervangen en te automatiseren volgens de
voorliggende technische bepalingen.
Art. 2 – De raming ten bedrage van € 22 000 voor die vervanging en automatisering goed te keuren.
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Art. 3 – Deze uitgave te betalen op de investeringsenveloppe 041000 01 van het budget 2014.
Art. 4 – Deze opdracht te financieren met eigen middelen.
Art. 5 – Deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure.

5.

Aankoop materiaal ambulancedienst

Burgemeester Kenneth Taylor licht dit agendapunt toe. De ambulancewerking is vernieuwd : vanuit
de 112-centrale wordt, zodra een ambulance beschikbaar is, die opgeroepen, zelfs in Aalst. Vanuit
Aalst kan onze gemeentelijke ambulance dan naar een andere gemeente worden gestuurd.
De raad,
Gelet op de brief d.d. 11 maart 2014 van de Gemeentelijke
Vrijwillige Brandweerdienst inzake de aankoop van materiaal voor de dienst 100;
Overwegende dat de brandweerdienst een SDS to GPS-toestel
wenst aan te kopen, waardoor het GPS-toestel van de ziekenwagen automatisch wordt ingesteld
naar het interventieadres als het SDS-signaal door het hulpcentrum 112 wordt uitgestuurd;
Overwegende dat de gemeentelijke ambulancedienst het
voorbije jaar interventies heeft uitgevoerd in 27 deelgemeenten in de regio en dat het voor de
ambulanciers bijgevolg een nuttige en tijdsbesparende hulp zou zijn een dergelijk toestel aan te
kopen;
Overwegende dat de aankoop van materiaal voor de
ambulancedienst voorzien is onder de enveloppe 042000 01 van het budget 2014;
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 ambulancedienst een SDS tot GPS-toestel aan te kopen waardoor het GPS-toestel
van de ziekenwagen automatisch zal worden ingesteld naar het interventieadres als het SDS-signaal
door het hulpcentrum 112 wordt uitgestuurd.
Art. 2 – De raming ten bedrage van € 4 000 goed te keuren.
Art. 3 – Deze uitgave te betalen op de investeringsenveloppe 042000 01 van het budget 2014.
Art. 4 – Deze opdracht te financieren met eigen middelen.
Art. 5 – Deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure

141

6.

Aankoop van bouwstoffen en materialen voor de technische dienst 2014 - 2015 - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Twee jaar geleden is met deze werkwijze
gestart en ze heeft goede resultaten opgeleverd.
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 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering,
de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van
bouwstoffen en materialen voor de technische dienst 2014 - 2015” een bijzonder bestek met nr.
2014/05 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Aankoop van bouwstoffen en materialen voor de technische dienst 2014 - 2015),
raming: € 12.725,00 excl. btw of € 15.397,25 incl. 21% btw
* Verlenging (Aankoop van bouwstoffen en materialen voor de technische dienst 2015 - 2016);
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 12.725,00 excl. btw of € 15.397,25 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget 2014;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/05 en de raming voor de
opdracht “Aankoop van bouwstoffen en materialen voor de technische dienst 2014 - 2015”,
opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming bedraagt € 12.725,00 excl. btw of € 15.397,25 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 2014.

7.

Aankoop track & trace systeem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. De aankoop van een dergelijk systeem is voor
de veiligheid en het beheer opportuun. Met één kliksysteem kun je nagaan waar de wagens zich
bevinden. Raadslid Els Stichelmans vraagt zich af wat dat met veiligheid te maken heeft. De
burgemeester antwoordt dat het de bedoeling is dat er minder rondgereden wordt, zodat er ook
minder rap een ongeval mogelijk is. De schepen vult aan dat de ploegbaas dan zal weten waar zijn
mensen zijn. Raadslid Stichelmans vindt Wichelen niet zo’n grote gemeente. Schepen Christoph Van
de Wiele is van mening dat het systeem zijn nut kan bewijzen bij ongevallen bij strooiwerken, maar
ook bij diefstal. Raadslid Els Stichelmans wil weten of de wet op de privacy hier niet om het hoekje
komt kijken. Voor schepen Van Malderen zal het nu duidelijk zijn wie eventueel een blutsje in het
koetswerk heeft gereden. De werklieden vragen daar zelf naar. De burgemeester vult aan dat het
systeem ook bij Verko zijn nut bewijst : als vuilniszakken bvb. niet zijn opgehaald, kan worden
nagegaan of de zak wel buiten stond als de vuilniskar gepasseerd is. Raadslid Luc Van Leuven merkt
op dat het werkingsgebied van Verko veel groter is. Raadslid Els Stichelmans vraagt of de volgende
stap een camera rond de nek wordt, zoals bvb. bij een poes.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of het aantal ritten zo gerationaliseerd kan worden. De
burgemeester stelt dat uit het systeem efficiëntie kan worden gehaald. Genoemd raadslid hoopt dat
het niet de bedoeling is de ritten voor verenigingen af te schaffen. Raadslid Herman Van Renterghem
voelt met de invoering van deze werkwijze wantrouwen tegenover het personeel en wil weten of
met hen over de invoering is gesproken. Schepen Albert Van Malderen antwoordt dat op die manier
problemen met bestelwagens kunnen worden opgelost. Voor raadslid Van Renterghem lijkt deze
maatregel in tijden van besparing niet aangewezen.
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;
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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 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering,
de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
Overwegende dat het nuttig is om een voertuigvolgsysteem te
installeren op de dienstvoertuigen van de gemeente Wichelen dat het mogelijk maakt om het
voertuigenpark beter op te volgen inzake beheer en veiligheid;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop track
& trace systeem” een bijzonder bestek met nr. 2014/03 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 6.560,00 excl. btw of € 7.937,60 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 2014;
Met 11 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Inge Van Steendam, Marc Vereecken) bij 5 neen-stemmen ( Herman Van
Renterghem, Kurt Rasschaert, Sarah Hiltrop, Frederick Venneman, Luc Galle) en 4 onthoudingen (Luc
Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck en Gert Van Tittelboom);
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/03 en de raming voor de
opdracht “Aankoop track & trace systeem”, opgesteld door de Technische Dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 6.560,00 excl. btw
of € 7.937,60 incl. 21% btw.
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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 2014.

8.

Plaatsen openbare verlichting aan wandelpad - uitbreiding WZC Molenkouter

Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat het Woon- en Zorgcentrum Molenkouter
van het OCMW momenteel uitgebreid wordt met 36 kamers;
Overwegende dat het omliggende wandelpad rond de
nieuwbouw best aangepast wordt verlicht;
Gelet op de brief d.d. 19 februari 2014 van Imewo, Heistraat 88
9100 Sint-Niklaas met een voorstel tot het plaatsen van openbare verlichting aan het wandelpad
langsheen de nieuwbouw van het WZC Molenkouter;
Gelet op het bijgevoegde plan, de gedetailleerde raming en de
beschrijving van de armaturen;
Overwegende dat er voorgesteld wordt om LED-verlichting aan
te brengen;
Overwegende dat in het budget kredieten voorzien zijn voor de
plaatsing van lichtmasten en armaturen langsheen de nieuwe vleugel van het WZC;
Overwegende dat de kosten voor het openbareverlichtingsnet
zelf worden gedragen door de intercommunale Imewo;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Door Imewo/Eandis langsheen het wandelpad rond de nieuwbouw van het WZC
Molenkouter volgende werken te laten uitvoeren :
- Leveren, plaatsen en aansluiten van 8 palen, 5 meter hoog, thermisch verzinkt/polyesterlaag,
kleur RAL 7001 en 8 armaturen, type miniluna LED – 3000 Lumen, elektronisch dimbaar (20
LED’s per armatuur), recupelbijdrage en aansluiting inbegrepen tegen de totale prijs van
€ 7766,30 (BTW incl.)
Art. 2 – Deze uitgave te betalen van de investeringsenveloppe 067000 02 voorzien in het budget 2014.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing op te sturen aan Eandis, c/o Imewo, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas.
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9.

Overdracht wegenis verkaveling Mosstraat/Kerrebroek

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Kerrebroek wordt nu een gemeenteweg.
De raad,
Gelet op de verkavelingsvergunning die werd afgegeven door
de gemeente Wichelen op 21 augustus 2002 met dossiernummer VK/2001/0007/01;
Overwegende dat hiervoor de nodige wegenis- en
rioleringswerken uitgevoerd dienden te worden;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 december 2001
houdende de goedkeuring van het wegtracé;
Overwegende dat de eigenaar MATEXI nv, Zuid-Australiëstraat
42 8760 Meulebeke, de wegenis in de vermelde verkaveling, zonder beding van prijs wenst over te
dragen aan de gemeente, overeenkomstig en ter uitvoering van de verkavelingsvergunning;
Gelet op het opmetingsplan d.d. 5 december 2013 opgemaakt
door landmeterskantoor Viator, Romeins Plein 13 9620 Zottegem;
Gelet op het ontwerp van overdrachtsakte, opgemaakt door
notaris Bernard De Lafonteyne te Wichelen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Een perceel grond, zijnde de nieuwe wegenis van de verkaveling Kerrebroek, kadastraal
bekend als Wichelen, 1ste afdeling, sectie B, nummers 1960/E en 1963/E, met een oppervlakte van
1.193 m², zoals aangeduid op bijgaand opmetingsplan, zonder beding van prijs over te nemen van
MATEXI nv, Zuid-Australiëstraat 42 8760 Meulebeke.
Art. 2 – Het ontwerp van akte voor deze overdracht als bijlage aan dit besluit gehecht, goed te keuren.
Art. 3 – Alle kosten van de akte zijn ten laste van de overnemende partij, zijnde de gemeente.

10. Nazicht en wettelijk keuren van brandblusapparaten en haspels in onze gemeentelijke
gebouwen gedurende drie jaar - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De burgemeester licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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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 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 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering,
de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Nazicht en
wettelijk keuren van brandblusapparaten en haspels in onze gemeentelijke gebouwen gedurende
drie jaar” een bijzonder bestek met nr. 2014/04 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Nazicht en wettelijk keuren van brandblusapparaten en haspels in onze
gemeentelijke gebouwen gedurende drie jaar (2014)), raming: € 3.587,00 excl. btw of € 4.340,27
incl. 21% btw
* Verlenging (Nazicht en wettelijk keuren van brandblusapparaten en haspels in onze gemeentelijke
gebouwen gedurende drie jaar (2015))
* Verlenging (Nazicht en wettelijk keuren van brandblusapparaten en haspels in onze gemeentelijke
gebouwen gedurende drie jaar (2016));
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 3.587,00 excl. btw of € 4.340,27 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 2014;
Met algemene stemmen
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Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/04 en de raming voor de
opdracht “Nazicht en wettelijk keuren van brandblusapparaten en haspels in onze gemeentelijke
gebouwen gedurende drie jaar”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 3.587,00 excl. btw of
€ 4.340,27 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 2014.

11. Verleggen van een gedeelte van buurtweg nr. 20 te Serskamp
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Het Agentschap Natuur en Bos heeft al prachtig
werk geleverd in de Serskampse bossen door hun schoonmaakactiviteiten. Bedoeling is nu een nietofficiële weg te officialiseren.
De raad,
Overwegende het belang van trage wegen als veilige
verbindingswegen voor niet-gemotoriseerd verkeer;
Overwegende dat het gebruik van trage wegen zowel sociale,
economische als ecologische voordelen biedt;
Overwegende dat buurtweg nr. 20 te Serskamp de Doornstraat
betreft;
Overwegende dat de Doornstraat na de laatste bebouwing
overgaat tot een onverharde weg; dat deze buurtweg net voor de grens met Lede een (wettelijk
beschermde) holle weg volgt;
Overwegende dat deze holle weg niet geschikt is voor
landbouwverkeer, ruitersport en dergelijke; dat daarom in het verleden parallel naast de holle weg
een nieuw tracé is ontstaan en wordt gebruikt;
Overwegende dat dat tracé niet officieel is vastgelegd;
Overwegende dat het niet-officiële tracé én de holle weg op
eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Koning Albert II-laan 20 1000 Brussel
liggen; dat het ANB vragende partij is voor de verleggingsprocedure;
Overwegende dat het gemeentebestuur, gezien doorgaand
verkeer door landbouwvoertuigen en ruiters in de holle weg niet mogelijk is, het redelijk vindt om
het tracé van buurtweg nr. 20 over de lengte van de holle weg te verleggen naar het gebruikelijke
niet-officiële tracé;
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Overwegende dat met het verleggen van buurtweg nr. 20 het
werkelijke gebruikte traject officieel wordt gemaakt en dat een bestendiging van de bestaande
situatie betreft;
Overwegende dat het ANB de holle weg toegankelijk houdt
voor niet-gemotoriseerd verkeerd, zijnde wandelaars en fietsers;
Gelet op de bijgevoegde plans opgemaakt door Paul Kenis,
beëdigd landmeter-expert, Boekakker 14 9230 Wetteren;
Gelet op de toegevoegde foto’s van het af te schaffen deel van
de buurtweg en van het te officialiseren deel van de buurtweg;
Gelet op het onderzoek van baat en kommer gehouden van 6
februari 2014 tot en met 21 februari 2014 waaruit blijkt dat geen bezwaren zijn ingediend;
Gelet op de ondertekende verklaring d.d. 18 februari 2014 van
Xavier Coppens, regiobeheerder Zuiden Oost-Vlaanderen van het Agentschap voor Natuur en Bos,
waaruit blijkt dat hij zich, in naam van het Agentschap voor Natuur en Bos, akkoord verklaart met de
gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 20;
Overwegende dat het nieuw tracé opgetekend is met een
breedte van 3.75 m en langs beide zijden een berm van 0,5 m;
Overwegende dat deze afmetingen overeenkomen met de
huidige afmetingen van de zandweg;
Gelet op de wet op de buurtwegen 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;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen;
Besluit
Art. 1 - Aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voor te stellen buurtweg nr. 20 (holle
weg) te Serskamp gedeeltelijk te verleggen naar de huidige zandweg gelegen parallel met de holle
weg, zoals aangeduid op het plan opgemaakt op 05/01/2014 door landmeter Paul Kenis, Boekakker
14 9230 Wetteren.
Art. 2 - Afschrift van deze beslissing samen met de stukken van het openbaar onderzoek naar
bezwaren, op te sturen aan de Deputatie van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.

12. Distributiecabine Imewo Steenkouter Serskamp - Goedkeuring erfpachtovereenkomst
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe.
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De raad,
Overwegende dat in de Steenkouter te Serskamp zich op
openbaar domein, naast het voetwegje naar Bruin Kruis een verouderde distributiecabine van de
distributienetbeheerder Imewo bevindt;
Overwegende dat Imewo een programma heeft opgestart voor
de geleidelijke vervanging van verouderde elektriciteitscabines door prefab betonnen cabines;
Gelet op de brief d.d. 25 februari 2014 van Imewo, Heistraat 88
9100 Sint-Niklaas met een voorstel voor het plaatsen van een nieuwe distributiecabine op dezelfde
locatie in de Steenkouter te Serskamp;
Gelet op het bijgevoegde ontwerp van erfpachtovereenkomst
tussen onze gemeente en Imewo;
Overwegende dat de overeenkomst zou worden aangegaan
voor een termijn van 99 jaar en dat bij het verlijden van de authentieke akte Imewo éénmalig € 99 als
vergoeding zou betalen;
Gelet op het bijgevoegde situeringsplan van de nieuwe cabine
op het perceel, kadastraal bekend als Wichelen, 2de afdeling, sectie B, nummer 562 D3 en met een
oppervlakte van 36 m²;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit.
Art. 1 – Goedkeuring te hechten aan de bijgevoegde ontwerperfpachtovereenkomst met Imewo,
Brusselsesteenweg 199 9090 Melle voor het perceel gelegen te Wichelen, 2de afdeling, sectie B
nummer 562D3 zoals ingetekend op bijgevoegd opmetingsplan en met een oppervlakte van 36 m².
Art. 2 – Machtiging te verlenen aan de burgemeester, bijgestaan door de gemeentesecretaris om
genoemde ontwerpovereenkomst namens het gemeentebestuur te ondertekenen.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing samen met twee ondertekende exemplaren van de
overeenkomst door te sturen aan Imewo, t.a.v. Mevr. Kelly Van Pottelberg, Heistraat 88
9100 Sint-Niklaas.

13. Aankoop woning Hekkergemstraat 42 Schellebelle
Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de woning Hekkergemstraat 42 Schellebelle,
kadastraal bekend als Wichelen, 3de afdeling, sectie A, nr. 468C, een oppervlakte heeft van 240 m²;
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Overwegende dat de gemeente reeds eigenares is van de
naastliggende woning Stationsstraat 4;
Overwegende dat na de sloping van beide panden een perceel
in de woonkern vrijkomt dat bebouwd kan worden met sociale woningen, wat gunstig is voor het
behalen van het bindend sociaal objectief;
Gelet op het gunstig advies inzake stedenbouwkundig attest
d.d. 6 november 2013 van Ruimte Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6
9000 Gent voor de bouw van vijf sociale woongelegenheden op die locatie;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 23 maart 2012 van de bvba
Topofin, p.a. Marc Vereecken, beëdigd landmeter-expert waarin de woning op € 155 000 werd geschat;
Overwegende dat met de eigenaars is onderhandeld over een
billijke verkoopprijs;
Gelet op de brief d.d. 6 december 2013 van de eigenaars
waarin zij bevestigen dat zij akkoord gaan met het uitgebrachte bod van € 150 000;
Gelet op het uittreksel van het kadastraal plan en de kadastrale
legger;
Gelet op het ontwerp van notariële akte, opgemaakt door
notaris Ariane Van Nieuwenhuyse, inzake de aankoop van bovengenoemd onroerend goed;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het pand gelegen Hekkergemstraat 42 en kadastraal bekend als Wichelen, 3de afdeling
(Schellebelle), sectie A, nr. 468C met een oppervlakte van 240 m² aan te kopen van de eigenaars,
Joan en Hilde Baetens-Parmentier, Hekkergemstraat 42 9260 Wichelen (Schellebelle) tegen de prijs
van € 150 000.
Art. 2 – Deze aankoop te betalen op de investeringsenveloppe 060000 02, voorzien in het budget 2014.
Art. 3 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen.
Art. 4 – Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de instrumenterende notaris en aan de
financieel beheerder.

14. Projectvereniging Cultuurdijk - Wijziging adres maatschappelijke zetel
Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe.
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De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 9 november 2009
houdende de goedkeuring van de principebeslissing om als niet-permanent lid toe te treden tot de
projectvereniging ‘Cultuurdijk’;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 november 2010
inzake de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de projectvereniging ‘Cultuurdijk’;
Gelet op de brief d.d. 12 februari 2014 betreffende de
adreswijziging van de maatschappelijke zetel van de projectvereniging ‘Cultuurdijk’;
Overwegende dat wordt voorgesteld het adres van de
maatschappelijke zetel te veranderen van de Kerkstraat 24 naar de Nijverheidsstraat 3 te
Dendermonde omdat het zwaartepunt van de werking van de projectvereniging bij de Erfgoedcel
Land van Dendermonde ligt en ook alle administratieve taken voor erfgoed en communicatie van
daaruit gebeuren;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Akkoord te gaan met de verandering van het adres van de maatschappelijke zetel van de
projectvereniging ‘Cultuurdijk’ van Kerkstraat 24 9200 Dendermonde naar Nijverheidsstraat 3 9200
Dendermonde
Art. 2 – Afschrift van dit besluit toe te sturen aan de nieuwe zetel van de projectvereniging
‘Cultuurdijk’, Nijverheidsstraat 3 9200 Dendermonde.

15. Interlokale vereniging "De Leesdijk" - Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2013
Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe en geeft een overzicht van de activiteiten van het
voorgaande jaar.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 22 december 2004
waarbij de oprichtingsovereenkomst van de interlokale vereniging “De Leesdijk” werd goedgekeurd;
Gelet op artikel 18 van genoemde overeenkomst waarin wordt
bepaald dat de rekening goedgekeurd is als de gewone meerderheid van de gemeenteraden van alle
leden die goedkeurt, hetzelfde geldt voor het budget;
Overwegende dat jaarverslag en jaarrekening 2013 werden
goedgekeurd door het beheersorgaan van de Leesdijk in zitting van 10 februari 2014;
Gelet op bijgevoegd ontwerp van jaarverslag 2013 met
inbegrip van de jaarrekening 2013 en het budget 2014;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 januari 2014 inzake
de goedkeuring van het budget 2014;
Overwegende dat de jaarrekening 2013 in evenwicht sluit;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – De jaarrekening en jaarverslag 2013 van de interlokale vereniging “De Leesdijk” worden
goedgekeurd.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de beherende gemeente van “De
Leesdijk”, p.a. Krijgshof 2 9200 Dendermonde.

15.A.

Bijenbeheer in Wichelen

Raadslid Frederick Venneman kaart het probleem van de bijen aan. 40 % van de bestaande kolonies
is verdwenen door ziektes, pesticiden, minder bloemen, … Dat alles heeft gevolgen : er zijn minder
planten en minder voedsel voor de bijtjes. Gemeenten kunnen daartegen acties ondernemen. Bij ons
heeft de milieuraad het budget rond bijenbeheer geschrapt. Hij vraagt zich af hoe het staat met de
beloofde bloemenweide. Nu, in maart, is het ideaal om te zaaien.
Als er bloemen zijn, moet je ook bijenhotels voorzien. Er kan eens over gediscussieerd worden waar
die moeten komen : aan de Nonnenbossen, in de Bergenmeersen, .. Bijenhotels worden het best bij
bomen gezet : daar zijn bloemen en insecten. Vorig jaar werd gratis bloemenzaad uitgedeeld aan de
inwoners : die verspreiding kan gekoppeld worden aan het gemeentelijk infoblad ‘Instroom’. Boeren
kunnen worden benaderd om aan hun perceelsgrenzen bloemen of planten te zetten die
bijenvriendelijk zijn, zoals bvb. lavendel.
Schepen Kristof De Smet weet dat N-VA nationaal inzet met de bijen. Hij vraagt zich wel af waarom
het raadslid niet gepraat heeft met de milieuambtenaar of de voorzitter van de milieuraad. Nu is hij
de milieuraad voorbijgelopen en anders had hij kunnen weten dat de gemeente het
biodiversiteitscharter aan het uitvoeren is. In het eerste jaar ging de aandacht naar de zwaluwen en
werd een subsidiereglement voor de zwaluwnesten goedgekeurd, daarna kwam de kamsalamander
aan de beurt :er werden poelen gegraven en een amfibieëntunnel aangelegd. Voor de bijen werden
vervolgens bermen ingezaaid met een mengsel, er kwam ook een subsidiereglement voor
nectarhoudende planten. Van dat reglement werd echter geen toepassing gemaakt, daarom werd
het afgeschaft, maar niet het voorziene geld daarvoor. Het raadslid had de milieuambtenaar kunnen
vragen naar de planning.
Een paar weken geleden werd bij de aanplant van de hoogstamboomgaard in de Schoolstraat een
halve hectare ingezaaid met een zaadmengsel voor bloemen. De leerlingen van de gemeenteschool
hebben er een bijenhotel gerealiseerd. Aan de kerkhoven van Wichelen en Schellebelle komen er
respectievelijk éénjarige en meerjarige planten. Er wordt momenteel onderzocht of een imker
bijenkasten op het Sociaal Huis kan realiseren. Dat alles gebeurt altijd in overleg met de milieuraad,
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waar iemand van de N-VA als waarnemer aanwezig is. In een vierde fase komen de vleermuizen aan
bod.
Raadslid Venneman wil weten of er weer zaden bij het provinciebestuur zijn aangevraagd. De
schepen beaamt dat dat via de milieuambtenaar gebeurd is. Burgemeester Kenneth Taylor weet dat
de N-VA beklemtoont dat er structureel respect voor de adviesraden nodig is. Die zijn hier
veronachtzaamd bij het voorbrengen van het agendapunt. Van de N-VA was trouwens niemand
aanwezig bij de aanplant van de fruitbomen in de Schoolstraat. De gemeente doet al heel veel voor
de biodiversiteit. Dit agendapunt wordt besloten zonder stemming.
De voorzitter meldt dat de volgende zitting van de gemeenteraad plaats heeft op woensdag 30 april
2014 om 20 uur.

GEHEIME ZITTING
16. Gemeenschapscentrum - Samenstelling beheersorgaan
Burgemeester Kenneth Taylor meldt dat er voor de politieke plaatsen meer kandidaten zijn dan
vacatures. Daarom stelt hij voor om raadslid Gert Van Tittelboom als expert uit te nodigen naar de
vergaderingen van het beheersorgaan. Vanuit zijn job brengt hij zijn ervaring mee, maar hij heeft wel
geen stemrecht.
Raadslid Gert Van Tittelboom dankt het college voor het vertrouwen en hoopt dat de andere partijen
daar ook achter staan. Hij wijst er wel op dat één kandidaatstelling niet op tijd ingestuurd is. Dat is nu
opgelost en rechtgezet doordat hij als deskundige wordt uitgenodigd.
Raadslid Luc Van Leuven geeft het bestuur een tip mee en vraagt om in ’t vervolg ervoor te zorgen
dat elke fractie minimaal vertegenwoordigd is en zo naar het consensusmodel te streven. Raadslid
Van Tittelboom beaamt dat dat zo wordt geadviseerd.
De Speelpleinwerking heeft nog geen vertegenwoordiger voorgedragen. De burgemeester stelt voor
om de komende zomer daarover nog eens van gedachten te wisselen met de werking van Kwispeltje.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 januari 2014 inzake
de goedkeuring van het organiek reglement voor het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum;
Gelet op artikel 7 §3 van het organiek reglement waarin
bepaald wordt dat het beheersorgaan wordt samengesteld met 7 afgevaardigden van de inrichtende
overheid, volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging en 7 vertegenwoordigers van
de gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen;
Overwegende dat volgens §5 van genoemd artikel de
vertegenwoordigers van gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen worden gekozen uit
de hoofdgebruikers van de infrastructuren die deel uitmaken van het gemeenschapscentrum, meer
concreet telkens één vertegenwoordiger van de toneelvereniging d’ Eglantier, toneelvereniging
WAT?, de Speelpleinwerking Kwispeltje, Chiro Hadewijch, cultuurvereniging dederdeoever en
buurtcomité vzw Bruinbeke Leeft, aangevuld met de voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad;
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Gelet op het mailbericht d.d. 11 februari 2014 met de oproep
tot kandidaatsteling voor het beheersorgaan aan de politieke fracties in de gemeenteraad en de
vermelde verenigingen;
Overwegende dat volgende kandidaten worden voorgedragen :
-

Namens de politieke fracties : Kenneth Taylor, Anneleen Rimbaut, Bart Segers, Kristof De
Smet, Sara Hiltrop, Luc Galle, Karel Bontinck en Gert Van Tittelboom

-

Namens de verenigingen : Gino Venneman, Wouter Everaert, Roosje Clinckspoor, Jan De
Meester en Paul Van Malderen. Speelpleinwerking Kwispeltje draagt niemand voor. De
voorzitter van de cultuurraad, Ellen Stubbe, maakt van ambtswege deel uit van het
beheersorgaan.

Alle gemeenteraadsleden gaan met algemene stemmen
akkoord om de afvaardiging van de inrichtende macht als volgt samen te stellen: Kenneth Taylor,
Anneleen Rimbaut, Bart Segers en Kristof De Smet, Sara Hiltrop en Luk Galle, Karel Bontinck. Gert
Van Tittelboom zal als expert worden uitgenodigd naar de vergaderingen van het beheersorgaan;
Voor de verkiezing van de vertegenwoordigers van de
gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen beschikt elk raadslid over één stem.
Gaat over tot stemming voor de vertegenwoordigers van de
gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen;
De uitslag van de stemming is :
Gino Venneman : ja : 20 stemmen
Wouter Everaert : ja : 20 stemmen
Roosje Clinckspoor : ja : 20 stemmen
Jan De Meester : ja : 20 stemmen
Paul Van Malderen : ja : 20 stemmen
Ellen Stubbe, voorzitter van de cultuurraad, maakt van ambtswege deel uit van het beheerscomité.
Besluit
Art. 1 – Volgende personen worden aangeduid als lid van het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum :
Namens de inrichtende overheid : Kenneth Taylor, Anneleen Rimbaut, Bart Segers en Kristof De
Smet, Sara Hiltrop en Luk Galle, Karel Bontinck
Namens de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen : Gino Venneman, Wouter
Everaert, Roosje Clinckspoor, Jan De Meester, Paul Van Malderen
Ellen Stubbe, voorzitter van de cultuurraad, maakt van ambtswege deel uit van het beheerscomité
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor
Jeugd en Volwassenen, afdelingshoofd Geert Roelandts, Arenbergstraat 9 1000 Brussel.
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Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 20.52 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

L. Galle.

