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Zitting van woensdag 26 november 2014
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN
Aanwezig:

Kenneth Taylor: burgemeester;
Luc Galle: voorzitter;
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele: schepenen;
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael,
Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele,
Els Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom,
Sara Hiltrop, Frederick Venneman, Wouter Van Hauwermeiren: raadsleden;
Frans Coppens: secretaris

Afwezig:
Verontschuldigd:
De zitting wordt geopend om 20:01 uur.
OPENBARE ZITTING

1.

Retributiereglement voor diensten van technische aard

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Gert Van Tittelboom wil weten of de tarieven
ook voor transport van zaken voor verenigingen gelden. De schepen ontkent dat.
De raad,
Overwegende dat de technische dienst van de gemeente soms werken dient uit te voeren
veroorzaakt door of op aanvraag van een derde;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 januari 2012 houdende de invoering van een
retributiereglement voor diensten van technische aard en latere aanvulling en aanpassing;
Overwegende dat in dat besluit geen prijzen werden vastgesteld voor het inzetten van arbeiders,
voertuigen of nadar;
Overwegende dat daarom best een eenheidsprijs per m² wordt vastgesteld;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het gemeentedecreet en meer bepaald art. 42;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
17 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Luc Galle, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers,
Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde,
Ann Van Wesemael, Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele,
Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Frederick Venneman, Wouter Van Hauwermeiren);
4 onthoudingen (Luc Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom)
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Besluit
Art. 1 – Het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 januari 2012 houdende de invoering van een
retributiereglement voor diensten van technische aard en latere aanvulling en aanpassing wordt
opgeheven met ingang van 1 januari 2015.
Art. 2 – Met ingang van 1 januari 2015 wordt in de gemeente Wichelen een retributie geheven voor
diensten van technische aard uitgevoerd door de technische dienst.
Art. 3 – De retributie wordt berekend op basis van volgende tarieven :





per arbeidsuur en per arbeider die door de gemeente wordt ingezet
25 euro
(weekendprijs: zaterdag aan 150% en zondag aan 200%)
per ingezet voertuig o.a. lichte vracht, bestelwagen, per aangevangen uur en elk aangevangen
uur wordt als een volledig uur aangerekend
35 euro
per ingezet voertuig o.a. bulldozer, veegmachine, per aangevangen uur en elk aangevangen
uur wordt als een volledig uur aangerekend
50 euro
per dag per ingezette nadar en of werfhekken
2 euro

Art. 4 – De retributie voor bestratingen, lijnvormige elementen, grachten en straatkolken wordt als
volgt vastgesteld (in de vermelde tarieven zijn arbeidsuren, ingezette voertuigen en nadar of
werfhekkens inbegrepen) :
Bestratingen :





Nieuwe grijze betonklinkers 220x110x80 op fundering, per m², met inbegrip van opbraak
verhardingen en fundering
55 euro
Herstelling van en herleggen van bestaande grijze betonklinkers 220x110x80 op fundering,
per m², met inbegrip van opbraak verhardingen en fundering
30 euro
Nieuwe grijze betontegels 30x30x5 op fundering, per m², met inbegrip van opbraak
verhardingen en fundering
45 euro
Herstelling van en herleggen van bestaande grijze betontegels 30x30x5 op fundering, per m²,
met inbegrip van opbraak verhardingen en fundering
25 euro

Lijnvormige elementen :


Nieuwe trottoirbanden alle types + fundering, per strekkende meter



Herplaatsen tweedehandse trottoirbanden alle types + fundering, per strekkende meter
25 euro
Plaatsen greppels alle types + fundering, per strekkende meter
35 euro



35 euro

Grachten :



Betonbuizen diameter 400 (lm), plaatsing inbegrepen
100 euro
Gemetselde inspectieput en/of prefab met 1 of 2 aansluitingen (per stuk), werk inbegrepen
1 400 euro

Straatkolken



Nieuwe straatkolk + fundering + aansluiting (per stuk), werk inbegrepen
Herplaatsen straatkolk + fundering + aansluiting (per stuk), werk inbegrepen

500 euro
250 euro
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Indien voor de werken de tussenkomst vereist is van een gespecialiseerde of particuliere
onderneming, dan zal de gefactureerde kostprijs terzake aan de retributieverschuldigde
doorgerekend worden.
Art. 5 – De retributie is verschuldigd voor de aanvang der werken.
Art. 6 – De retributie is ten laste van de aanvrager van de dienstverlening of desgevallend van
degene die aan de oorzaak ligt van de uitvoering van bepaalde werken.
Art. 7 – De retributie wordt betaald via overschrijving van het bedrag op de financiële rekening van
de gemeente Wichelen
Art. 8 – De invordering van de retributie zal desnoods via gerechtelijke procedure gebeuren en dat
volgens de regels van de burgerlijke rechtspleging voor het betwiste gedeelte. Voor het niet-betwiste
gedeelte zijn de bepalingen van artikel 94 van het gemeentedecreet van toepassing.
Art. 9 – Afschrift van dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.
2.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele
belastingen;
Overwegende dat elk jaar een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting wordt
geheven;
Gelet op het wetboek van de Inkomstenbelastingen, meer bepaald de artikelen 465 tot en met 470 bis;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
12 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Ann Van Wesemael, Marc Vereecken,
Rosa Van den Abeele, Wouter Van Hauwermeiren);
9 onthoudingen (Luc Galle, Luc Van Leuven, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans,
Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Frederick Venneman)
Besluit
Art. 1 – Er wordt voor het aanslagjaar 2015 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste
van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dat aanslagjaar.
Art. 2 - De belasting wordt vastgesteld op 7,5 % van het volgens artikel 466 van het wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk
verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen
dat de belastingsplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar, dus in 2014.
Art. 3 – Deze vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het
bestuur der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikelen 466
en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
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Art. 4 – Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
3.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele
belastingen;
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelasting, meer bepaald het artikel 298 en het artikel 464, 1°;
Gelet op het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het WIB wat de
onroerende voorheffing betreft, in werking getreden op 1 januari 1999;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
12 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Ann Van Wesemael, Marc Vereecken,
Rosa Van den Abeele, Wouter Van Hauwermeiren);
9 onthoudingen (Luc Galle, Luc Van Leuven, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans,
Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Frederick Venneman)
Besluit
Art. 1 – Voor het aanslagjaar 2015 worden 1400 opcentiemen op de onroerende voorheffing
geheven.
Art. 2 – Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
4.

Algemene gemeentelijke heffing

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 november 2013 betreffende de algemene
gemeentelijke heffing voor het dienstjaar 2014;
Overwegende dat om de begroting in evenwicht te houden het noodzakelijk is een belasting
“algemene gemeentelijke heffing” te behouden;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 17 februari
2012;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet inzake het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
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12 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Ann Van Wesemael, Marc Vereecken,
Rosa Van den Abeele, Wouter Van Hauwermeiren);
9 onthoudingen (Luc Galle, Luc Van Leuven, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans,
Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Frederick Venneman)
Besluit
Art. 1 – Met ingang van 1 januari 2015 en voor een termijn van 1 jaar wordt ten behoeve van de
gemeente een algemene gemeentelijke heffing gevestigd.
Art. 2 – Deze heffing bedraagt 75 euro per jaar en per gezin.
Art. 3 – De heffing wordt teruggebracht naar 55 euro per jaar en per gezin voor :
a) de rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake gezondheidszorgen bij
de Kruispuntenbank. Hiertoe dient de gemeente jaarlijks een aanvraag in bij de Kruispuntenbank van
de Sociale Zekerheid (KSZ) die de gegevens ter beschikking stelt om die te integreren in het bestand
met de belastingsplichtige inwoners (code L608-nieuw systeem).
b) de gezinsverantwoordelijken die op 1 januari van het aanslagjaar, de toekenning van een leefloon
genieten op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
Art. 4 § 1. Belastingsplichtigen die niet met verlaagd tarief op het belastingskohier werden opgenomen en
niettemin menen ervoor in aanmerking te komen, dienen hun aanspraak op het verlaagd tarief te
doen uiterlijk binnen de 2 maanden na het overhandigen van het aanslagbiljet.
§ 2. De behoorlijk ingevulde, gedag- en genaamtekende aanvragen dienen ingediend te worden bij
het gemeentebestuur, Oud Dorp 2 9260 Wichelen en vergezeld te zijn van een attest van het
ziekenfonds waaruit blijkt dat de belastingsplichtige op 1 januari van het aanslagjaar genieter was
van het verlaagd tarief.
Art. 5 - De genieters van het verlaagd tarief bedoeld in art. 3 die tijdig hun aanspraak op
vermindering op de voorgeschreven wijze lieten kennen, worden eveneens in het kohier
opgenomen. De volgens art. 4 reglementair vastgestelde vermindering brengt de integrale
aanzuivering teweeg van de betrokken aanslagen in het oorspronkelijk kohier.
Art. 6 - De heffing is verschuldigd door de referentiepersoon van elk gezin ingeschreven in het
bevolkingsregister en werkelijk in de gemeente verblijvend op 1 januari van het heffingsjaar. De
inschrijving in het bevolkingsregister is beslissend, tenzij andersluidend bewijs, ook de gezinnen die
de gemeente als tweede of tijdelijk verblijf bewonen zijn belastbaar.
Art. 7 - Onder gezin wordt verstaan, ofwel een persoon die gewoonlijk alleen leeft, ofwel een
vereniging van twee of meer personen die - al dan niet door familiebanden gebonden - gewoonlijk
dezelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samenleven.
Art. 8 - De heffing wordt niet geheven op de onroerende goederen bestemd voor de dienst van
openbaar nut, of deze dienst al dan niet kosteloos wordt verstrekt, zelfs wanneer de goederen geen
domeineigendom zijn of rechtstreeks of onrechtstreeks door de staat of zijn aangestelde in huur
worden genomen. Deze ontlasting slaat niet op deze delen van deze onroerende goederen die door
de aangestelden van de staat als private personen en voor hun persoonlijk gebruik worden
betrokken.
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Art. 9 - De heffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 10 - Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs bezorgd aan de financieel beheerder die onverwijld
instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de
belastingsplichtige.
De heffing is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 11 - De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze heffing bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. Deze indiening
moet op straffe van verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Art. 12 - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de
belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle) 4 (bewijsmiddelen
van de administratie) en 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de
artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de
vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 13 - Deze beslissing zal aan de heer Gouverneur opgestuurd worden.
5.

Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding 2015

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Luc Van Leuven noemt de voorgestelde
tarieven een serieuze stijging tegenover vorig jaar. Hij vraagt zich af of onze gemeente de tendens
gaat volgen om gratis water per gezinslid af te schaffen. Schepen Kristof De Smet verklaart dat de
gemeente afhangt van wat de Vlaamse Overheid doet. De burgemeester wijst erop dat nu de
saneringsbijdrage wordt besproken, die hij een eerlijke belasting noemt. Wat iemand gebruikt en
vervuilt, wordt betaald. Dat kan ook op intercommunaal niveau worden geregeld. Misschien worden
er parameters ingebouwd, zoals bvb. voor WIGW’s.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 22 december 2004 houdende toetreding van de gemeente
Wichelen tot de TMVW-AquaRio als zuiveringsvennoot;
Gelet op de brief d.d. 4 november 2014 van Farys inzake de gemeentelijke saneringsbijdrage en –
vergoeding 2015;
Overwegende dat het intercommunaal voorstel voor de gemeentelijke saneringsbijdrage
(drinkwaterklanten) en de gemeentelijke saneringsvergoeding (eigen waterwinners) voor 2014 is
bepaald op basis van de bovengemeentelijke bijdrage en de vermenigvuldigingscoëfficiënt zoals op
Vlaams niveau bepaald;
Overwegende evenwel dat het aldus bekomen tarief voor 2015 zou worden beperkt tot maximaal
€ 1,411/m³;

250

Overwegende dat de opbrengsten van de gemeentelijke saneringsbijdragen en -vergoedingen via
AquaRio worden gebruikt voor de (her)aanleg en instandhouding van de gemeentelijke rioleringen;
Overwegende dat de kosten voor het zuiveringsbeleid hoog oplopen;
Overwegende dat het daarom billijk is dat elke inwoner volgens zijn waterverbruik
(drinkwaterklanten) of forfaitair (eigen waterwinners) daartoe een bijdrage levert;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
17 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Luc Galle, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers,
Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde,
Ann Van Wesemael, Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele,
Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Frederick Venneman, Wouter Van Hauwermeiren);
4 onthoudingen (Luc Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom)
Besluit
Art. 1 – Zijn akkoord te betuigen met het intercommunaal voorstel om vanaf 1 januari 2015 verder
de gemeentelijke saneringsbijdrage te laten innen door TMVW-AquaRio, berekend op basis van de
bovengemeentelijke bijdrage en de vermenigvuldigingscoëfficiënt zoals op Vlaams niveau bepaald,
maar met de beperking dat het aldus bekomen tarief maximaal € 1,411/m³ kan bedragen.
Art. 2 – Zijn akkoord te betuigen met het intercommunaal voorstel om vanaf 1 januari 2015 verder
de gemeentelijke saneringsvergoeding te laten innen door TMVW-AquaRio, berekend op basis van de
bovengemeentelijke bijdrage en de vermenigvuldigingscoëfficiënt zoals op Vlaams niveau bepaald,
eveneens met de beperking dat het aldus bekomen tarief maximaal € 1,411/m³ kan bedragen.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan TMVW, Stropstraat 1 9000 Gent.

6.

Retributiereglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en
de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Kurt Rasschaert merkt op dat tijdens de
vorige gemeenteraad al inhoudelijk over deze problematiek van gedachten is gewisseld. De cijfers die
toen genoemd werden, waren niet correct. De kosten voor afvalophaling en -verwerking op onze
gemeente bedragen niet € 1 miljoen, maar € 500 000 en de kosten zijn met 25 % gestegen en niet
met 40%. Hij vindt het ook raar dat dit agendapunt pas nu is geagendeerd, terwijl het in Lebbeke al in
oktober op de gemeenteraad is behandeld. De burgemeester repliceert dat er is gewacht tot Verko
alles definitief heeft gecommuniceerd, eerst was de regeling voorlopig vastgesteld. Raadslid Luc Van
Leuven spreekt van een serieuze prijsstijging : € 0,50 per zak is heel veel. De burgemeester
antwoordt dat Dendermonde een prijsstijging met € 0,75 per zak had gevraagd. Raadslid Gert Van
Tittelboom noemt het ongelukkig dat het 12 jaar heeft geduurd voor er een prijsstijging is gekomen.
De burgemeester meent dat het weer een tijd zal duren eer de tarieven weer worden aangepast.
De raad,
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
gewijzigd bij decreet van 20 april 1994, inzonderheid op artikel 15;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 en 19 december 1997 tot vaststelling
van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001;
Gelet op de gemeentelijke politieverordening d.d. 22 juni 2000 betreffende het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen;
Gelet op het afvalpreventieplan zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de
intercommunale Dender, Durme en Schelde, kortweg DDS, van 20 juni 2001;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;
Overwegende dat huisvuil/restafval huis-aan-huis wordt ingezameld door middel van
huisvuil/restafval zakken van 30 l of 60 l ;
Overwegende dat grofvuil met ingang van 1 januari 2002 wordt ingezameld op telefonische
aanvraag;
Overwegende dat groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) selectief huis-aan-huis wordt ingezameld
door middel van containers van 40 l, 120 l, 240 l en 1100 l;
Overwegende dat plastic flesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (kortweg PMDafval) selectief huis-aan-huis worden ingezameld door middel van een PMD-zak van 60 L ;
Overwegende dat grofvuil, papier en karton, hol glas, plastic flesverpakkingen, metalen verpakkingen
en drankkartons, bouw- en sloopafval, asbestcement (asbesthoudend, gebonden), groenafval,
snoeihout, boomstronken, metalen gemengd, houtafval, piepschuim, afvalbanden, textiel en
elektrische en elektronische toestellen selectief worden ingezameld op het containerpark;
Overwegende dat Klein Gevaarlijk Afval (KGA) selectief wordt ingezameld op het containerpark;
Overwegende dat de door of op vraag van de gemeente ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen in
opdracht van de gemeente gerecycleerd, nuttig toegepast of verwijderd worden;
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen dienen verhaald te worden op de aanbieders via
retributies met verschillende tarieven, kortweg DIFTAR ;
Overwegende dat de invoering van DIFTAR de gemeente toelaat het principe “de vervuiler betaalt”
toe te passen, waarbij prioriteit verleend wordt aan afvalvoorkoming, pas in tweede instantie aan
hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen wordt gestimuleerd;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de retributie op de inzameling, het hergebruik, de
recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen in de gemeenten
van het werkingsgebied van zowel het Vlaams Gewest als van de Intercommunale Verko zo optimaal
mogelijk op elkaar af te stemmen;
Overwegende dat alle participerende gemeenten zich akkoord hebben verklaard om van 1 januari
2015 de tarieven voor het ophalen van restafval op te trekken nadat de prijs 12 jaar lang ongewijzigd
is gebleven;
Overwegende dat daardoor het sorteren van afval bijkomend wordt gestimuleerd;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
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Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
12 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Ann Van Wesemael, Marc Vereecken,
Rosa Van den Abeele, Wouter Van Hauwermeiren);
5 nee-stemmen (Luc Galle, Herman Van Renterghem, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop,
Frederick Venneman);
4 onthoudingen (Luc Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom)
Besluit
Het volgende retributiereglement goed te keuren :
Art. 1 – Voor een periode van vijf jaar beginnende op 1 januari 2015 en eindigend op 31 december
2019 wordt een retributie gevestigd op de volgende ingezamelde fracties van huishoudelijke
oorsprong:
Haalmethode (huis-aan-huisinzameling of op telefonische aanvraag)
1) Inzameling en verwijdering van huisvuil/restafval
2) Inzameling en verwijdering van grofvuil;
3) Inzameling en recyclage van GFT-afval ;
4) Inzameling en recyclage van plastic flesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons;
Art. 2 - Het bedrag van de retributie wordt voor de haalmethode als volgt vastgesteld :
Fractie

Retributie

a) Huisvuil/restafval 1,75 €/zak van 60 l
0,90 €/zak van 30 l
b) Grofvuil

24 €/per aanbieding

c) GFT-afval

7,28 €/per aanbieding rolcontainer van 1100 l
1,50 €/per aanbieding rolcontainer van 240 l
0,75 €/per aanbieding rolcontainer van 120 l
0,25 €/per aanbieding container van 40 l

d) PMD

0,12 €/zak

e) Voor de volgende fracties wordt voor de haalmethode geen retributie geheven: snoeihout, papier
en karton, gemengde metalen
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Art. 3 § 1. De retributie vermeld in artikel 2, a) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van huisvuil/restafval, door of in opdracht van de
gemeente.
§ 2. De retributie vermeld in artikel 2, b) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de
dienstverlening inzake op afroep van grofvuil door of in opdracht van de gemeente.
§ 3. De retributie vermeld in artikel 2, c) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van GFT-afval door of in opdracht van de gemeente;
§ 4. De retributie vermeld in artikel 2, d) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en
drankkartons door of in opdracht van de gemeente.
Art. 4 § 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken zijn de
retributie verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaatsen. Een
betalingsbewijs wordt op eenvoudig verzoek afgeleverd.
§ 2. De personen die nog wensen gebruik te maken van oude door de gemeente voorgeschreven
restafval/huisvuilzakken, vervullen de betaling van de retributie door de aankoop van een sticker ter
waarde van 0,50 € voor een 60 literzak of van € 0,28 voor een 30 literzak. Deze stickers worden
aangekocht op de door de gemeente vastgestelde plaatsen en dienen aangebracht te worden op de
oude restafval/huisvuilzakken. Een betalingsbewijs wordt op eenvoudig verzoek afgeleverd.
§ 3. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers voor de
inzameling van GFT zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop van de door de gemeente
voorgeschreven stickers op de door de gemeente vastgestelde plaatsen. De sticker dient op een
achteraf eenvoudig te verwijderen wijze op de container aangebracht te worden aan het handvat
van de container. Een betalingsbewijs wordt op eenvoudig verzoek afgeleverd.
§ 4. Personen die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling aan huis
van grofvuil op afroep zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop van de door de gemeente
voorgeschreven stickers op de door de gemeente vastgestelde plaatsen. Een betalingsbewijs wordt
op eenvoudig verzoek afgeleverd. Deze stickers moeten duidelijk zichtbaar aangebracht worden op
één van de aangeboden goederen.
5. Personen die gebruik maken van de door gemeente voorgeschreven zakken voor de inzameling
van PMD zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde
plaatsen. Een betalingsbewijs wordt op een eenvoudig verzoek afgeleverd.
Art. 5 – De onder toezicht staande onthaalouders, crèches en mini-crèches, ontvangen jaarlijks gratis
50 restafvalzakken en één rol PMD-zakken.
Art. 6 – De Vrije Kleuterschool Wichelen, de Vrije Kleuterschool Serskamp en de Vrije Basisschool
Schellebelle ontvangen elk jaarlijks een aantal gratis restafvalzakken dat overeenstemt met het
aantal ingeschreven scholieren op de eerste schooldag van het nieuwe kalenderjaar.
Art. 7 - Deze beslissing zal aan de heer Gouverneur opgestuurd worden.

254

Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM en het Bestuur
Milieuinspectie (AMINAL).
7.

Retributiereglement plaatsrechten op foorkramen

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Het effect voor de gemeente verandert niet : de grote
kramen gaan wat minder betalen, de eet- en drankkramen wat meer. Raadslid Gert Van Tittelboom
vraagt wat een ‘formulier dienstbetoon burgemeester’ is en waar dat kan worden gevonden. De
burgemeester antwoordt dat hij dat formulier gebruikt voor wie hem raadpleegt : een foorkramer en
zijn belangenbehartiger hadden hem bezocht.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 december 2013 inzake de retributie plaatsrechten op
foorkramen;
Gelet op de wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening
van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten;
Gelet op de omzendbrief van 28 september 2006 inzake de nieuwe wetgeving betreffende de
uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op de brief d.d. 17 oktober 2014 van de Vereniging der Belgische Foornijveraars, afdeling OostVlaanderen waarin wordt gevraagd om de prijs per m² relatief goedkoper te maken naargelang de
exploitant een grotere oppervlakte inneemt, zeker voor de kinderattracties die een in de tijd beperkt
publiek hebben;
Overwegende dat het college begrip kan opbrengen voor die stellingname, onder voorwaarde dat
het ontvangstenverlies voor de gemeente gecompenseerd wordt door een hogere bijdrage vanwege
de voedingskramen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken bepalingen van het gemeentedecreet inzake het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
A. Plaatsrechten tijdens kermissen.
Art. 1 – Het retributiereglement plaatsrechten op foorkramen, vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit
d.d. 18 december 2013, in te trekken met ingang van 1 januari 2015.
Art. 2 - Voor een periode van vijf jaar beginnende op 1 januari 2015 en eindigend op 31 december
2019 wordt een plaatsgeld geheven voor elke foorinrichting, barak, kraam, wagen, stand of attractie
op het openbaar domein geplaatst, ter gelegenheid van Potjesmarkt en augustuskermis Schellebelle,
St. Denijskermis en St. Pieterskermis te Serskamp, de mei- en septemberkermis te Wichelen. Voor de
woonwagens en de andere noodzakelijke wagens van de foorreizigers wordt geen standgeld
gevraagd, in zoverre zij echter geen nuttige standplaats innemen.
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Foorinrichtingen, barakken, kramen, wagens, standen of attracties op het privaat domein geplaatst
bij voornoemde kermissen dienen de helft van het verschuldigde plaatsgeld te betalen dat geheven
zou worden indien ze op het openbaar domein zouden staan.
Art. 3 – Er wordt geen standgeld gevraagd ter gelegenheid van de overige wijkkermissen of andere
feestelijkheden of voor circussen opgesteld buiten de hierboven genoemde kermissen.
Art. 4 – De belasting die verschuldigd is door de uitbater van de kermiskramen wordt, ongeacht het
aantal openingsdagen, bepaald op :
a.) voor de ‘Potjesmarkt’ in de deelgemeente Schellebelle :
voor voedingskramen (eten en/of drank) < 20 m² : € 60
voor voedingskramen (eten en/of drank) van 20 m² tot < 40 m² : € 80
voor voedingskramen (eten en/of drank) van 40 m² tot < 60 m² : € 100
voor attracties < 20 m² : € 40
voor attracties van 20 m² tot < 40 m² : € 60
voor attracties van 40 m² tot < 60 m² : € 80
voor attracties van 60 m² tot < 80 m² : € 120
voor attracties van 80 m² tot < 100 m² : € 160
voor attracties van 100 m² tot < 200 m² : € 200
voor attracties van 200 m² en meer : € 300
b.) voor de andere kermissen :
voor voedingskramen (eten en/of drank) < 20 m² : € 30
voor voedingskramen (eten en/of drank) van 20 m² tot < 40 m² : € 40
voor voedingskramen (eten en/of drank) van 40 m² tot < 60 m² : € 50
voor attracties < 20 m² : € 15
voor attracties van 20 m² tot < 40 m² : € 22,5
voor attracties van 40 m² tot < 60 m² : € 30
voor attracties van 60 m² tot < 80 m² : € 45
voor attracties van 80 m² tot < 100 m² : € 60
voor attracties van 100 m² tot < 200 m² : € 80
voor attracties van 200 m² en meer : € 120
De verbruikte elektrische stroom, afgenomen via een kabel van een foorkast, wordt à rato van het
aantal kabels per standhouder verbonden met die foorkast, bijkomend aangerekend. Per kabel per
dag of dagdeel is € 5 verschuldigd.
B. Plaatsrechten buiten de kermissen.
Art. 5 – Alle fritures met standplaats op het openbaar domein zijn per dag een standgeld
verschuldigd van € 0,38 per m² en per dag; tijdens de kermisdagen betalen zij als onder art. 3.
C. Betalingen.
Art. 6 – Een bedrag gelijk aan het bedrag van het plaatsgeld zal in consignatie en als borgsom in de
gemeentekas worden gestort uiterlijk daags voor de opening van de foor of kermis.
Art. 7 – Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
Art. 8 – Deze beslissing zal opgestuurd worden aan de toezichthoudende overheid.
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8.

Verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking 2014

Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe en verduidelijkt de werking van de te subsidiëren
initiatieven. Raadslid Els Stichelmans heeft dezelfde opmerking als de vorige keer : maar twee
verenigingen hebben een dossier ingediend, terwijl er zes worden gesubsidieerd. De schepen
antwoordt dat hij de organisaties zal vragen om een dossiertje op te maken. Schepen Christoph Van
de Wiele noemt dit een voorbeeld van pro-actieve dienstverlening.
De raad,
Gelet op het krediet ten bedrage van € 2 070 op de Algemene Rekening 6493000 item 016000 van
het budget 2014 als toelage voor ontwikkelingshulp;
Overwegend dat dit krediet dient verdeeld te worden;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Enig art. : De toelage voorzien op de Algemene Rekening 6493000 item 016000 van het budget 2014
wordt als volgt verdeeld :
-

9.

Bouwgroep Ontwikkeling vzw, Sint-Annalaan 99b 9300 Aalst – secretaris Filip Grysolle,
Statiestraat 45 A 9260 Wichelen
Vredeseilanden, p.a. An Dewitte, Stationsstraat 160 Schellebelle - € 345
Munna Munni, p.a. De Neve – De Meersman, Bellekouterlaan 28 Schellebelle - € 345
Missieprokuur Scheut Brussel, p.a. Réjette De Winter, Kerkstraat 24 9260 Serskamp - € 345
Maison Shalom Bujumbura (Burundi), p.a. Herman Van den Bogaert, Krabbegem 38 9260
Wichelen - € 345
Partnerschool GIBO Wichelen : Buyantanshi Primary School P.O. Box 80416, kabwe Zambia € 345

Oprichting vereniging OCMW's - Goedkeuring

Schepen Christoph Van de Wiele, tevens OCMW-voorzitter, licht dit agendapunt toe. De
deelnemende OCMW’s willen genieten van een schaaleffect. Deze week was de sociale kruidenier
voor het eerst op bezoek. Het OCMW van Hamme zal later toetreden. Raadslid Gert Van Tittelboom
vindt het positief dat er pro-actief is gewerkt. Raadslid Luc Van Leuven noemt de samenwerking een
positieve evolutie. De schepen vult aan dat je door schaalvoordelen structureel kunt verankeren. De
projectsubsidie van € 100 000 is een impuls die naar verankering moet gaan.
De raad,
Gelet op het besluit d.d. 28 oktober 2014 van de raad voor maatschappelijk welzijn inzake de
oprichting van een publiekrechtelijke vereniging welDENDERend, samen met de OCMW’s van
Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Laarne, Waasmunster en Zele;
Gelet op art. 220 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
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Gelet op het besluit d.d. 26 september 2014 van het college van burgemeester en schepenen inzake
het gunstig advies voor het ontwerpbesluit tot oprichting van een publiekrechtelijke vereniging
welDENDERend;
Overwegende dat de betrokken OCMW-besturen om organisatorische en financiële redenen
structureel meer willen samenwerken om hun doelstellingen te bereiken;
Gelet op de statuten van de genoemde vereniging waaruit blijkt dat elke deelgenoot evenwaardig
vertegenwoordigd wordt in de vereniging, ongeacht het aantal inwoners;
Overwegende dat het doel van de vereniging is om projecten of diensten te organiseren tussen de
deelnemende OCMW’s die inherent zijn aan de opdracht van een OCMW of opgelegd worden door
de hogere overheid en waarin elk individueel OCMW moeilijk zelf slaagt gezien de beperkte
schaalgrootte en middelen;
Overwegende dat de al bestaande projectwerking sociale kruidenier (Slaatje Praatje) van de OCMW’s
Berlare, Laarne, Waasmunster en Buggenhout in de nieuwe vereniging wordt ingelijfd;
Overwegende dat de tussenkomst per OCMW voor een 14-daagse bedeling op maximaal € 5 600 op
jaarbasis komt;
Overwegende dat aan de inkomstenzijde wordt gerekend op enerzijds de tussenkomst van de
gebruikers en anderzijds op de subsidies verbonden aan de erkenning als sociale economie initiatief
(voor 2014 : projectsubsidie van € 100 000);
Overwegende dat in de toekomst specifieke functies kunnen worden gedeeld, dat het bestaande
samenwerkingsinitiatief rond schuldbemiddeling en juridische dienst ook onder de koepel van de
vereniging kan worden gebracht en dat de procedure voor groepsaankopen vanuit de vereniging kan
worden gestart;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28 oktober 2014 inzake de
oprichting van een publiekrechtelijke vereniging welDENDERend, goed te keuren.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit te sturen naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
en naar de Vlaamse Regering.
10. Aankoop deuropenerset voor de brandweerdienst
De burgemeester licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op de brief d.d. 31 oktober 2014 van de officier-dienstchef van de Gemeentelijke Vrijwillige
Brandweerdienst waarin hij de aankoop van een deuropenerset bepleit;
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Overwegende dat heel wat brandweerkorpsen al een deuropenerset hebben aangekocht, waardoor
de schade kan worden beperkt tot het vervangen van het cilinderslot en aanvullend de schadeclaims
zelf ook kunnen worden beperkt;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn op de enveloppe 041000 02 van het budget 2014;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 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 de plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren en latere wijzigingen;
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;
Overwegende dat de raming voor deze opdracht wordt geraamd op € 1 220;
Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Voor de Brandweerdienst een deuropenerset aan te kopen.
Art. 2 – De raming ten bedrage van € 1 220 goed te keuren.
Art. 3 – Deze uitgave te betalen op de enveloppe 041000 02 van het budget 2014.
Art. 4 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen.
Art. 5 – Deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure.
11. Aankoop twee karren voor vervoer nadar – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Schepen Albert Van Malderen 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;
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 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 overschreden);
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 er nood is aan twee nieuwe aanhangwagens voor het vervoer van nadarhekkens
gezien de huidige wagens niet meer voldoen aan de geldende normen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop twee aanhangwagens voor vervoer nadar”
een bestek met nr. 2014/15 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.250,00 excl. btw of
€ 19.662,50 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 op nr. 0119 03 03;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014/15 en de raming voor de opdracht
“Aankoop twee aanhangwagens voor vervoer nadar”, opgesteld door de Technische Dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 16.250,00 excl. btw
of € 19.662,50 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 op nr. 0119 03 03.
12. Aankoop twee percelen bouwland en verlening van een recht van erfpacht Scouts Serskamp
Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat het Scoutscomité Serskamp eigenaar is van twee percelen bouwland, gelegen te
Wichelen, 2de afdeling (Serskamp), sectie A, nr. 141B met een oppervlakte van 4247 m² en nr.
134/S/4 met een oppervlakte van 7981 m²;
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Overwegende dat het Scoutscomité op één van die terreinen in de verbindingsstraat
Wetterensteenweg – Nieuwstraat nieuwe jeugdlokalen wenst te bouwen, omdat aan de overkant
van de straat het speelterrein is gelegen waarop ze jaarlijks eind augustus hun Scouts Vlaamse
Kermis (Esveka) organiseren;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 23 maart 2014 van Paul Kenis, beëdigd landmeter-expert,
Stationsstraat 170b 9260 Schellebelle waarin beide percelen bouwland samen op € 202 600 werden
geschat;
Overwegende dat het Scoutscomité beide percelen aan de gemeente wenst te verkopen om te
kunnen beschikken over een startkapitaal voor de bouw van hun nieuwe lokalen;
Gelet op de brief d.d. 2 mei 2014 waarin de eigenaars bevestigen dat zij akkoord gaan met het
uitgebrachte bod van € 200 000;
Overwegende dat in dezelfde voorliggende ontwerpakte een recht van erfpacht is voorzien voor een
termijn van 99 jaar tegen een vergoeding van € 1 per jaar ten bate van het Scoutscomité;
Gelet op het uittreksel van kadastraal plan met aangifte van de bestemming;
Gelet op het ontwerp van notariële akte, opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren,
inzake de aankoop van bovengenoemde onroerende goederen en de verlening van een recht van
erfpacht daarop;
Gelet op het mailbericht d.d. 20 oktober 2014 van de vzw Scoutscomité Serskamp waarin wordt
bevestigd dat zij geen inhoudelijke opmerkingen of aanvullingen hebben wat de ontwerpakte
betreft;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Twee percelen bouwland, gelegen te Wichelen, 2de afdeling (Serskamp), sectie A, resp. nr.
141b met een oppervlakte van 4247 m² en nr. 134/S/4 met een oppervlakte van 7 981 m² aan te
kopen van de eigenaar, het Scoutscomité Serskamp, p.a. Pollepelstraat 6 9260 Wichelen (Serskamp),
tegen de prijs van € 200 000.
Art. 2 – Deze aankoop te betalen op de investeringsenveloppe 075000 01.
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.
13. Openbaar onderzoek bij de stroomgebiedbeheerplannen – ontwerp van herzien zoneringsplan
en ontwerp uitvoeringsplan.
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Het zoneringsplan geeft aan wie kan aansluiten bij
collectieve zuivering, het uitvoeringsplan geeft een timing daarvoor. Raadslid Luc Van Leuven vraagt
of er opmerkingen bij het dossier zaten en raadslid Gert Van Tittelboom wil weten of er opmerkingen
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zijn van de burgers. De schepen antwoordt dat de plannen tot 8 januari 2015 in onderzoek liggen op
de technische dienst. Onze gemeente kent overigens al een zuiveringsgraad van 76 %.
De raad,
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 25,§3, artikel
27,§1 en §3, artikel 28 en artikel 35, §2;
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel
10.2.3, §1, 20°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de
regels voor de scheiding tussen gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de
vaststelling van de zoneringsplannen;
Gelet op Vlarem titel II, artikels 2.3.6.4, 6.2.2.1.2 en 6.2.2.4.1;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juni 2008 betreffende de vaststelling van het definitief
zoneringsplan van de gemeente Wichelen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot wijziging van diverse bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling
van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding
tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de
zoneringsplannen;
Overwegende dat het definitief zoneringsplan om de zes jaar getoetst en zo nodig, gelijktijdig en
conform de procedure voor vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen, wordt herzien;
Overwegende dat de definitieve zoneringsplannen in ieder geval van kracht blijven tot de herziene
definitieve zoneringsplannen in het stroomgebiedbeheerplan zijn opgenomen en bekendgemaakt;
Overwegende dat het zoneringsplan voor het buitengebied een onderscheid maakt tussen de
gebieden met collectieve sanering en de gebieden met individuele sanering;
Overwegende dat het zoneringsplan de basis vormt voor de opmaak van het gebiedsdekkend
uitvoeringsplan;
Overwegende dat het uitvoeringsplan onderdeel uitmaakt van de stroomgebiedbeheerplannen en
wordt goedgekeurd conform de procedure voor vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen;
Overwegende dat een uitvoeringsplan volgende informatie moet omvatten: de uitvoering en de
timing van de projecten, de onderlinge afstemming van de projecten en de scheidingslijn tussen de
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting;
Overwegende dat in een uitvoeringsplan de exacte ligging van de overnamepunten in het
buitengebied wordt vastgelegd;
Overwegende dat in een uitvoeringsplan de gebieden worden aangeduid waarvoor bij (her)aanleg
van een riolering geen optimaal gescheiden stelsel verplicht is;
Overwegende dat een uitvoeringsplan de deadline vastlegt voor de uitbouw van de individuele
zuivering;
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Overwegende dat voor elke gemeente een ontwerp van herzien zoneringsplan en een ontwerp van
uitvoeringsplan, als onderdeel van het ontwerp van stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021, in
openbaar onderzoek voorligt van 9 juli 2014 tot en met 8 januari 2015 en dat daarna, gelijktijdig met
de stroomgebiedbeheerplannen , het definitief herzien zoneringsplan en het definitief
uitvoeringsplan zal worden vastgesteld door de Vlaamse Regering;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De gemeenteraad hecht zijn akkoord aan de geformuleerde opmerkingen en bezwaren bij
het ontwerp van herzien zoneringsplan en het ontwerp van uitvoeringsplan, opgenomen in bijlage I,
die bij deze beslissing is gevoegd.
Art. 2 – Deze opmerkingen en bezwaren worden voor het einde van het openbaar onderzoek via
Farys doorgegeven aan CIW.
14. Imewo - Overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv - Goedkeuring
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat onze gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan
de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in
West- en Oost-Vlaanderen;
Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 5 september 2014 uitgewerkte dossier met
documentatiestukken dat op 23 september 2014 aan de gemeente overgezonden werd;
Overwegende dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-overeenkomst bereikt
werd aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse
distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en
de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo,
IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS) anderzijds, en dat deze overeenkomst
een ondeelbaar geheel vormt;
Gelet op het statutair principe dat de aandelen van de distributienetbeheerders slechts
overgedragen kunnen worden aan de deelnemers en mits akkoord van de raad van bestuur;
Overwegende dat deze (verkoop)transactie met betrekking tot het distributienetbeheer verschillende stappen omvat, waarvan enerzijds een gedeelte reeds beslist werd door de raad van bestuur van
de distributienetbeheerders (in casu Imewo) en anderzijds een ander gedeelte te beslissen is door de
openbare deelnemers zelf;
Overwegende dat de raad van bestuur van Imewo in zitting van 5 september 2014 akte genomen
heeft van de overnameprijs van de Electrabel-aandelen per activiteit en dat zij het aandeel van elke
individuele openbare deelnemer (op basis van zijn aandelen A, F en E” in bezit op 31 december 2013)
in de overnameprijs bepaald heeft alsook haar goedkeuring heeft gehecht aan het aan de openbare
deelnemers te formuleren aanbod tot overname van de aandelen Electrabel nv (aandelen A2) in
Imewo;
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Overwegende dat de raad van bestuur van Imewo beslist heeft om deze aandelenovername te
financieren door een kapitaalvermindering door terugstorting op de kapitaalaandelen A,
voorafgegaan door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013;
Overwegende dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft verleend aan het aanbod tot
overname, aan de incorporatie van onbeschikbare reserves en aan de kapitaalvermindering onder de
opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv;
Overwegende dat voormelde terugstorting op aandelen via Eandis aangewend wordt voor de
betaling van de overnameprijs van de overgenomen aandelen en aldus geen cashbeweging inhoudt
voor de openbare deelnemers;
Overwegende dat de betaling aan Electrabel nv in verband met deze transactie voorzien wordt op
29 december 2014 met ingenottreding voor de openbare deelnemers met betrekking tot de
overgenomen aandelen vanaf 30 december 2014;
Overwegende dat de openbare deelnemers aan Eandis cvba opdracht dienen te geven om de uit de
kapitaalvermindering binnen Imewo aan hen toekomende bedragen ter betaling van de
overnameprijs van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv over te maken
aan Electrabel nv en Eandis deze betalingstransactie kosteloos zal verrichten in het kader van haar
exploitatieopdracht binnen Imewo, waaronder het beheer van de financiële middelen;
Overwegende dat in het kader van voornoemde aandelentransactie en de exit van Electrabel nv
tevens statutenwijzigingen dienen te worden doorgevoerd die zullen behandeld worden op de
algemene vergadering van Imewo die op 9 december 2014 in buitengewone zitting plaatsheeft in de
Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808B, 9000 Gent, en waarvoor aan de gemeente per
aangetekend schrijven van 8 september 2014 een afzonderlijk dossier overgezonden werd;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de aanvaarding van het door de raad van bestuur van Imewo
per brief d.d. 23 september 2014 voorgestelde aanbod tot overname van de aandelen A2 van de
deelnemende maatschappij Electrabel nv in de opdrachthoudende vereniging Imewo, die toekomen
aan de gemeente, dit ten bedrage van
-

1 196 716,37 euro voor de activiteit elektriciteit (24 744 aandelen Ae2) en van

-

461 375,45 euro voor de activiteit gas (8 773 aandelen Ag2),

gefinancierd door een kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs door terugstorting op
de kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de incorporatie van de bestaande
onbeschikbare reserves op 31 december 2013, dit onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv, die gerealiseerd dient te zijn op 29
december 2014;
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Art. 2 - Opdracht te geven aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op 29 december 2014 de in
artikel 1 vermelde bedragen over te maken aan Electrabel nv;
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

15. Imewo - Bijkomende kapitaalverhoging in het kader van de optimalisatie van het
aandelenbezit - Goedkeuring
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat onze gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan
de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in
West- en Oost-Vlaanderen;
Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 5 september 2014 uitgewerkte dossier met
documentatiestukken dat op 23 september 2014 aan de gemeente overgezonden werd;
Overwegende dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principeovereenkomst bereikt
werd aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse
distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en
de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo,
IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS) anderzijds, en dat deze overeenkomst
een ondeelbaar geheel vormt;
Overwegende dat de raad van bestuur n.a.v. de exit van Electrabel nv beslist heeft om het
aandelenbezit in functie van de huidige regulatoire doelverhouding te optimaliseren door middel van
een kapitaalverhoging met in een eerste stap de omzetting van aandelen F en E” naar aandelen A en
in een tweede stap de omzetting van aandelen E naar aandelen A en een creatie van nieuwe
aandelen A ten belope van de cash-inbreng door de openbare deelnemers binnen deze tweede stap;
Overwegende dat voormelde tweede stap in functie is van de gekende regulatoire doelverhouding of
S-factor die bekomen wordt door het eigen vermogen te situeren versus de geïnvesteerde kapitalen
(GIK), waarbij voor de toekenning van de billijke vergoeding aan de distributienetbeheerders wordt
uitgegaan van een optimale financieringsverhouding naargelang het eigen vermogen al dan niet
boven de drempel van één derde ten opzichte van de Geïnvesteerde Kapitalen (GIK) (hoofdzakelijk
bestaande uit de RAB: Regulated Asset Base) uitkomt, wat aldus resulteert in twee mogelijke
‘regulatoire schijven’ voor de vergoeding van het kapitaal;
Overwegende dat voormelde S-factor momenteel voor beide activiteiten elektriciteit en gas van
Imewo lager is dan 33% en de raad van bestuur bijgevolg beslist heeft de aandelen E om te zetten
naar aandelen A en er een eventuele bijkomende (cash) kapitaalinbreng is;
Overwegende dat de raad van bestuur heeft vastgelegd dat de omvang van de kapitaalverhoging per
deelnemer bepaald wordt door toepassing van de hoogste verhouding van de door een deelnemer
onderschreven en volgestorte aandelen E per 31 december 2013 ten opzichte van het aantal
aandelen A dat hij bezat op 31 december 2013, toe te passen op de waarde van de aandelen A van
elke deelnemer;
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Overwegende dat indien de gemeente zou beslissen om geen of slechts gedeeltelijk bijkomende
aandelen A in geld te onderschrijven, haar rechten tot onderschrijving preferentieel voorbehouden
worden voor eventuele latere kapitaalverhogingen, waardoor de rechten van de aandeelhouders van
aandelen A en E op gelijkwaardige wijze worden gerespecteerd;
Overwegende dat de optimalisatie van het aandelenbezit in functie is van de huidige regulatoire
doelverhouding onder de opschortende voorwaarden van de realisatie van de exit Electrabel nv
(overname aandelen A2), die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014 en van de voorafgaande
goedkeuring van de statutenwijziging (schrapping van de verwijzing in artikel 8 lid E. naar de bijlage
2) die geagendeerd is op de algemene vergadering in buitengewone zitting van 9 december 2014;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de door de raad van bestuur van de opdrachthoudende
vereniging Imewo bijkomende voorgestelde kapitaalverhoging, geformuleerd per brief aan de
gemeente op 23 september 2014 en vertegenwoordigd door aandelen A, waarbij door de gemeente
als volgt ingeschreven wordt, nl.
-

92 695,42 euro, activiteit elektriciteit
(vertegenwoordigd door 3 591 aandelen Ae),

-

37 858,20 euro, activiteit gas
(vertegenwoordigd door 1 368 aandelen Ag),

dit onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de exit Electrabel nv (overname
aandelen A2), die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014;
Art. 2 - Een som ten bedrage van 130 553,62 euro te storten in de periode van 2 januari tot uiterlijk
9 januari 2015 op het rekeningnummer BE83 0910 1699 3015 van de opdrachthoudende vereniging
Imewo.
Art. 3 – Via de intercommunale Finiwo een beroep te doen op een brugfinanciering voor de periode
van januari tot juni 2015 ten belope van bovengenoemd totaalbedrag en daarvoor een
liquiditeitskost te betalen tegen het tarief dat in juni 2015 van toepassing zal zijn (momenteel 0,6 %).
Art. 4 - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle en aan de
intercommunale Finiwo, c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 1000 Brussel.
16. BAV Finiwo d.d. 12 december 2014 - Goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger
De voorzitter licht dit agendapunt toe.
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De raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente deelneemt aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband
“Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen”, afgekort tot
Finiwo;
Gelet op de oproep aan de gemeente deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering
van Finiwo die bijeengeroepen wordt op 12 december 2014 per aangetekend schrijven van 13
oktober 2014;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene
vergadering bepaalt;
Overwegende dat de raad van bestuur van Finiwo op 10 oktober 2014 de strategie voor het boekjaar
2015 heeft bepaald;
Overwegende dat de raad van bestuur van Finiwo op 10 oktober 2014 de begroting heeft opgesteld;
Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van Finiwo om de verkoop van de participatie in
ECS te bekrachtigen;
Overwegende dat het verzoek van de raad van bestuur van Finiwo om Wind4Flanders principieel
goed te keuren als mogelijke nieuwe participatie, zonder evenwel de gemeenten metten te vatten
met een concrete investeringsbeslissing;
Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van Finiwo om de voorgestelde statutaire
benoemingen goed te keuren;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te
hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde, zijnde :
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar
2015 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting
2. ECS – verkoop participatie
3. Wind4Flanders – mogelijke nieuwe participatie
4. Statutaire benoemingen
5. Statutaire mededelingen
Art. 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van Finiwo van 12 december 2014 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 ervan te verrichten aan het secretariaat van het
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intergemeentelijk samenwerkingsverband Finiwo, p.a; Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 1000
Brussel t.a.v. de heer Alain Petit.
17. BAV d.d. 2 december 2014 IGS Westlede - Goedkeuring agenda en mandatering
vertegenwoordiger
De voorzitter licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale Westlede;
Gelet op de brief d.d. 8 oktober 2014 van de IGS Westlede met de agenda van de bijzondere
algemene vergadering van 2 december 2014;
Gelet op art. 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking en
de ministeriële omzendbrief BB 2013/5 d.d. 19 april 2013 dienaangaande;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt uitziet :
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 17 juni 2014
Activiteiten en strategie
Begroting 2015
Toetreding tot vzw VNOC, Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria

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;
Overwegende dat de VNOC vzw tot doel heeft uit te groeien tot een volwaardige partner in de
uitvaartsector en als zodanig de belangen van de openbare crematoria wenst te verdedigen en
initiatieven te nemen of projecten te ontwikkelen die de onderlinge werking van de openbare
crematoria versterken;
Gelet op de voorgelegde stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De gemeenteraad betuigt zijn akkoord met de voorgestelde agenda van de Algemene
Vergadering van de IGS Westlede d.d. 2 december 2014.
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 IGS Westlede, Smalle Heerweg 60
9080 Lochristi en aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.
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18. Streekpact Waas & Dender 2013 -2018 - Goedkeuring
Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. Raadslid Gert Van Tittelboom wijst op de
vrij lage werkgelegenheidsgraad in onze gemeente en vraagt of er acties of plannen bestaan om daar
iets aan te doen. De schepen verwijst naar de ontwikkelingen voor de uitbreiding van de KMO-zone
Meerbos, maar Wichelen is een woongemeente, het werk ligt richting Gent of Brussel. De
burgemeester herinnert eraan dat plaatselijke werkgelegenheid niet vanuit Vlaanderen wordt
gestimuleerd. Als een bedrijf te groot wordt, moet het naar een regionaal bedrijventerrein.
Raadslid Van Tittelboom heeft gelezen dat er voor het Woon- en Zorgcentrum nog 52 erkenningen
mogelijk zijn, dat kan over assistentiewoningen, WZC-kamers, RVT-kamers en andere gaan. De
schepen werpt op dat het over de programmatiecijfers in het verleden gaat, Molenkouter en Den
Anker hebben die verdeeld. Het Departement Welzijn heeft nu een erkenningsstop ingesteld.
De raad,
Overwegende dat onze gemeente deel uitmaakt van het RESOC-SERR Waas & Dender;
Overwegende dat de voorbije maanden intensieve overlegrondes hebben plaatsgehad over
uiteenlopende sociaal-economische thema’s die resulteren in een ontwerpversie van het Streekpact
Waas & Dender 2013 – 2018;
Gelet op de brief d.d. 16 oktober 2014 van het RESOC-SERR Waas & Dender, Meulenbroekstraat 2
9220 Hamme waarin gevraagd wordt om het ontwerp ter goedkeuring voor te leggen aan de
gemeenteraad;
Overwegende dat het streekpact naast de visie op de sociaal-economische ontwikkeling van de regio
Waas en Dender ook een aantal strategische doelstellingen, maatregelen en acties omvat;
Overwegende dat de belangrijkste tien acties werden gebundeld in een regionale prioriteitenlijst, die
naast het ontwerpstreekpact al zijn goedgekeurd op de RESOC-plenaire vergadering van 26
september 2014;
Overwegende dat de voorgestelde acties de sociaal-economische streekontwikkeling coördineren en
stimuleren door actieve samenwerking;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Bijgevoegd ontwerp van Streekpact Waas & Dender 2013 – 2018 goed te keuren, samen met
de regionale prioriteitenlijst.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit toe te sturen aan RESOC-SERR Waas & Dender, Meulenbroekstraat 2
9220 Hamme.
De burgemeester vraagt een bijkomend agendapunt wegens hoogdringendheid te behandelen.
Daarop wordt de zitting geschorst om 20.50 uur en voortgezet om 21.12 uur.
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19.
Hulpverleningszone Zuid-Oost – Goedkeuring zonale verdeelsleutel exploitatie en
investeringen
Overeenkomstig artikel 29 van het gemeentedecreet beslissen volgende raadsleden tot de
spoedeisendheid van dit agendapunt : Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers,
Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De Wilde, Luc Van
Leuven, Ann Van Wesemael, Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van Den Abeele, Els
Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Frederick
Venneman, Wouter Van Hauwermeiren en Luc Galle. Dit agendapunt moet worden behandeld opdat
de hulpverleningszone Zuid-Oost in 2015 een federale dotatie zou kunnen genieten.
De verdeelsleutel exploitatie voor onze gemeente stijgt binnen de zone van 2,95 % in 2015 naar
3,22 % in 2019. De verdeelsleutel exploitatie blijft op 3,74 %. Personeelsbesparingen zullen enkel via
natuurlijke afvloeiing gebeuren. Elke gemeente zal tot 2019 zijn kazerne behouden. Aalst kan een
nieuwe kazerne krijgen en zal er altijd één hebben. Zij kunnen niet in het centrum van de stad blijven.
De raad,
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en alle latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele bescherming en alle latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele
bescherming en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van
de hulpverleningszones;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april
2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene
die gratis zijn;
Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2014 inzake vaststelling, berekening en betaling van de
federale basisdotatie voor de hulpverleningszones;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de
bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones;
Gelet op de wet van 23 juli 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de
arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van
15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op artikel 68 paragraaf 2 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, dat
bepaalt dat de dotaties van de gemeenten van de zone jaarlijks vastgelegd worden door de raad op
basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden;
Overwegende dat een groter draagvlak en een vlottere samenwerking verkregen wordt wanneer de
hulpverleningszone Zuid-Oost zelf een voorstel formuleert en een akkoord bereikt over de lokale
verdeelsleutel voor exploitatie en investeringen;
Overwegende dat onze gemeente deel uitmaakt van de hulpverleningszone Zuid-Oost in het kader
van de brandweerhervorming;
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Gelet op het besluit d.d. 18 oktober 2014 van de prezoneraad waarbij de zonale verdeelsleutel voor
exploitatie en investeringen werd vastgesteld;
Overwegende dat de zonale verdeelsleutel voor exploitatie is vastgesteld zoals weergegeven in
onderstaande tabel

Aalst
Denderleeuw
Erpe-Mere
Geraardsbergen
Haaltert
Laarne
Lede
Lierde
Ninove
Wetteren
Wichelen

2015

2016

2017

2018

2019

48,01%
4,58%
5,12%
8,55%
4,45%
3,40%
4,52%
1,82%
9,84%
6,75%
2,95%

46,81%
4,69%
5,25%
8,74%
4,56%
3,48%
4,62%
1,86%
10,07%
6,91%
3,02%

45,60%
4,80%
5,36%
8,94%
4,66%
3,56%
4,73%
1,91%
10,30%
7,06%
3,09%

44,39%
4,90%
5,47%
9,14%
4,76%
3,64%
4,83%
1,95%
10,53%
7,22%
3,16%

43,18%
5,01%
5,59%
9,34%
4,87%
3,72%
4,94%
1,99%
10,75%
7,38%
3,22%

51,99%
48,01%
100,00%

53,19%
46,81%
100,00%

54,40%
45,60%
100,00%

55,61%
44,39%
100,00%

56,82%
43,18%
100,00%

Overwegende dat de zonale verdeelsleutel voor investeringen is vastgesteld op basis van de
parameters inwonersaantal (50 %) en kadastraal inkomen (50 %) zoals weergegeven in onderstaande
tabel
Gemeente
Aalst
Denderleeuw
Erpe-Mere
Geraardsbergen
Haaltert
Laarne
Lede
Lierde
Ninove
Wetteren
Wichelen
Totaal

Aantal
inwoners

In %

KI in euro

KI in %

Verdeelsleutel
investeringen

83.267
19.352
19.561
32.950
17.894
12.328
18.093
6.588
37.637
24.613
11.441

14,67%
3,41%
3,45%
5,81%
3,15%
2,17%
3,19%
1,16%
6,63%
4,34%
2,02%

53.642.389,00
9.541.168,00
10.372.215,00
15.050.797,00
7.368.396,00
6.699.827,00
8.006.257,00
2.260.038,00
20.702.939,00
18.805.967,00
5.429.614,00

16,99%
3,02%
3,28%
4,77%
2,33%
2,12%
2,54%
0,72%
6,56%
5,96%
1,72%

31,66%
6,43%
6,73%
10,57%
5,49%
4,29%
5,72%
1,88%
13,19%
10,29%
3,74%

283.724

50,00%

157.879.607,00

50,00%

100,00%

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
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Besluit
Art. 1 – De zonale verdeelsleutel exploitatie en investeringen van de Hulpverleningszone Zuid-Oost
zoals vastgesteld door de prezoneraad in zitting van 18 oktober 2014 goed te keuren.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit over te zenden aan de heer Provinciegouverneur en aan de voorzitter
van de Hulpverleningszone Zuid-Oost, p.a. Zonehuis, Joseph Cardijnstraat 66 9420 Erpe-Mere.
De voorzitter deelt mee dat de volgende vergadering plaats heeft op woensdag 17 december 2014.
Raadslid Kurt Rasschaert merkt op dat de overgangsmaatregelen voor de restafvalzakken al op 10
oktober 2014 op het college zijn besproken, terwijl pas op 17 oktober de agenda voor de
gemeenteraad van eind oktober is vastgesteld. De burgemeester is van mening dat genoemd raadslid
goed voorbereid is omdat het college hem goed heeft ingelicht.
Raadslid Herman Van Renterghem wijst erop dat vanaf 1 juni 2015 de verkeersborden bebouwde
kom met vermelding van de gemeentenaam niet meer rechtsgeldig zijn. Hoewel er op onze
gemeente nog veel staan, hoeven de mensen er dan geen rekening meer mee te houden. De
burgemeester antwoordt dat die uitgave in het budget 2015 is voorzien, als het budget tijdens de
volgende zitting wordt goedgekeurd, kan vanaf januari 2015 worden besteld.
Schepen Christoph Van de Wiele stelt dat het budget dat de volgende zitting wordt behandeld, in
PDF-formaat digitaal zal worden doorgestuurd naar de raadsleden. Er zal wel leesbevestiging worden
gevraagd. De burgemeester kondigt aan dat er op een apart moment een opleiding voor het gebruik
van de iPads komt. De schepen vult aan dat er ook voor Cobra@home een opleiding komt.
De zitting wordt gesloten te 21:25 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

De voorzitter,

Frans Coppens

Luc Galle

