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Zitting van 27 juni 2013
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

Kenneth Taylor, burgemeester.
Luc Galle, voorzitter.
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut,
Christoph Van de Wiele, schepenen.
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van
Steendam, Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els
Stichelmans, Jan Baeyens, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

De zitting wordt geopend om 20.01 uur.

OPENBARE ZITTING

1.

Beleids- en beheerscyclus Gemeente en OCMW - Goedkeuring missie, visie, beleidsdomeinen
en daaraan verbonden strategische doelstellingen

Schepen-OCMW-voorzitter Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. Hij legt uit dat de
voorgelegde voorstellen tot stand zijn gekomen dankzij een coördinatieteam op ambtelijk niveau.
Het college en het vast bureau hebben hun suggesties kunnen meegeven. Later worden nog
operationele, prioritaire en tactische doelstellingen bepaald.
Raadslid Kurt Rasschaert vervoegt zich bij de zitting.
Raadslid Jan Baeyens merkt op dat de gemeente qua timing perfect op schema zit. Hij stelt vast dat
de formulering van missie en visie ingewikkelde zinnen vormen. Waarschijnlijk dekt elk woord een
serieuze lading. Hij uit de zorg dat de gemeenteraadsleden niet meer als oppositie aan bod zullen
komen bij de formulering van de doelstellingen.
De schepen herinnert eraan dat er GPS-oefeningen georganiseerd zijn met politieke groepen,
cliënten, adviesgroepen en vertegenwoordigers van de Wichelse gemeenschap. Elk voorstel is al ter
goedkeuring naar de gemeente- en OCMW-raad gebracht. De GPS-oefeningen stonden ook model
voor andere gemeenten. Hij verzekert dat ook de verdere uitwerking op een gedragen manier zal
gebeuren.
Raadslid Baeyens stelt vast dat onze gemeente niet werkt met een extern consultancyniveau.
Misschien wordt een bepaalde gemeente die al in de BBC is ingestapt, als referentie gebruikt. De
schepen ontkent dat, maar wijst erop dat waardevolle sleutelfiguren hebben deelgenomen aan de
GPS-oefeningen.
Raadslid Luc Van Leuven deelt de bezorgdheid van collega Jan Baeyens. Hij vraagt op tijd inzage te
krijgen van de voorbereide stukken en een moment te voorzien om daarover te discussiëren. Hij wil
ruim op voorhand geïnformeerd worden. De burgemeester vindt het ook logisch dat de oppositie
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ergens niet mee akkoord zou zijn. Ook raadslid Gert Van Tittelboom wil betrokken worden als de
meerjarenplanning wordt opgesteld. Hij herkent tot zijn voldoening nu al zaken uit het sp.aprogramma in de voorgelegde documenten.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
aanpassingen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanpassingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 30 mei 2012 houdende de
goedkeuring van de opstartnota in het kader van de invoering van de beleids- en beheerscyclus in de
plaatselijke besturen;
Gelet op het raadsbesluit d.d. 29 augustus 2012 houdende de
goedkeuring van de inhoudelijke startnota’s, opgemaakt door de leden van het ambtelijke
coördinatieteam van OCMW en gemeente in het kader van de invoering van de beleids- en
beheerscyclus in de plaatselijke besturen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 februari 2013
houdende de goedkeuring van de omgevingsanalyse in het kader van de invoering van de beleids- en
beheerscyclus, opgemaakt door de leden van genoemd coördinatieteam;
Overwegende dat de missie na voorlegging aan college en vast
bureau als volgt wordt gedefinieerd : ‘samen meebouwen aan een warm Wichelen waar elke burger
centraal staat’;
Overwegende dat de externe visie als volgt wordt
geformuleerd : ‘Wichelen is een aantrekkelijke groene gemeente waar iedere burger zich thuis voelt.
Iedereen krijgt de kans om zich te ontplooien in een geëngageerde gemeenschap waar het mogelijk is
om zelf initiatief te nemen. Samen bouwen we mee aan een bruisend Wichelen’;
Overwegende dat de interne visie zo wordt omschreven : ‘een
dynamische, toegankelijke organisatie die bijdraagt tot de realisatie van kwalitatieve, klantgerichte
en professionele dienstverlening. Samen groeien naar een innoverende organisatie met respect voor
iedereen’;
Overwegende dat de missie en visie als volgt zijn
geconcretiseerd in beleidsdomeinen en strategische doelstellingen :
-

Algemene financiering : een duurzaam financieel beleid
Algemeen bestuur : een kwalitatieve, klantgerichte en professionele dienstverlening
Leren, werken en welzijn : een duurzame, leefbare omgeving/publieke ruimte met oog voor
het groene, landelijke karakter van onze gemeente
Grondgebied : een zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht
voor de evoluerende maatschappij
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-

Vrije tijd : een bruisende gemeenschap met groei- en participatiemogelijkheden binnen een
ruim vrijetijdsaanbod
Veiligheid : een veilige en leefbare gemeente

Overwegende dat hieruit dan verder de operationele
doelstellingen zullen worden afgeleid, gevolgd door de concrete actiepunten voor de beleidsperiode
2014-2019;
Met algemene stemmen
Besluit
Enig artikel – Neemt kennis van de voorgestelde missie, visie, beleidsdomeinen en strategische
doelstellingen zoals voorbereid door de leden van het ambtelijke coördinatieteam van OCMW en
gemeente en keurt die goed.

2.

Gemeenterekening 2012

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Hij dankt de financieel beheerder en de dienst
financiën voor hun inspanningen. Raadslid Luc Van Leuven sluit zich daarbij aan.
De raad,
De gemeenterekening over het dienstjaar 2012 wordt voorgebracht met de voorziene bijlagen.
Netto vastgestelde rechten Gewone dienst :
€ 18.896.420,30
Vastgelegde uitgaven Gewone dienst :
€ 11.890.197,61
Positief budgetresultaat :
€
7.006.222,69
Netto vastgestelde rechten Buitengewone dienst:
Vastgestelde uitgaven Buitengewone dienst :
Negatief Budgetresultaat :

€
€
€

797.047,08
4.148.034,98
- 3.350.987,90

Netto vastgestelde rechten Gewone dienst :
Aanrekeningen Gewone dienst :
Positief boekhoudkundig resultaat :

€
€
€

18.896.420,30
11.458.148,38
7.438.271,92

Netto vastgestelde rechten Buitengewone dienst:
Aanrekeningen Buitengewone dienst :
Negatief boekhoudkundig resultaat :

€
€
€

797.047,08
2.476.063,71
-1.679.016,63

Balans totaal :

€

52.380.525,00

Totaal van de Activa :
Vaste Activa :
Vlottende Activa :

€
€
€

52.380.525,00
45.536.497,00
6.844.028,00

Totaal van de Passiva :
Eigen Vermogen :
Voorzieningen :
Schulden :

€
€
€
€

52.380.525,00
38.078.706,00
0,00
14.301.819,00
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Batig Resultaat van het dienstjaar :
Batig Exploitatieresultaat :
Batig Uitzonderlijk resultaat :

€
€
€

691.060,00
14.655,00
676.405,00

Bedoelde rekening wordt door de raad aangenomen met algemene stemmen

3.

Budgetwijziging nr. 1 - Buitengewone dienst

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
Raadslid Els Stichelmans stelt vast dat er extra krediet gevraagd wordt voor de restauratie van het
oorlogsmonument in Schellebelle. Zij vraagt de richtlijnen van Onroerend Erfgoed daarvoor na te
gaan. De schepen antwoordt dat dat morgen op de collegezitting al zal worden besproken. De
verlichtingsarmaturen worden niet gesubsidieerd. Elke euro moet nu worden omgedraaid.
Schepen Bart Segers wijst erop dat de schatting van de kosten volgens de gangbare eenheidsprijzen
is gemaakt.
Raadslid Stichelmans vraagt na te gaan of iets mogelijk is zonder blauwe hardsteen, want die is heel
duur. De burgemeester stelt dat het de bedoeling is om het monument in zijn oorspronkelijke staat
te herstellen. De spoordwarsliggers die er nu staan, zijn niet ideaal.
De raad,
Overwegende dat zekere artikels van het budget 2013 dienen
gewijzigd te worden;
Met 17 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc
Vereecken, Rosa Van Den Abeele, Jan Baeyens, Kurt Rasschaert, Luk Galle) bij 4 onthoudingen (Luc
Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom).
Besluit
Het buitengewoon gemeentebudget wordt overeenkomstig de bijgevoegde budgetwijziging
nr. 1 gewijzigd en de nieuwe uitkomst van het budget wordt als volgt vastgesteld :
De ontvangsten eigen dienstjaar worden verhoogd met € 3 531 988
De uitgaven eigen dienstjaar worden verhoogd met € 209 260
De uitgaven vorige dienstjaren worden verhoogd met € 26 000
De ontvangsten overboekingen worden verhoogd met € 54 260
De nieuwe uitkomst is :
Ontvangsten :
Uitgaven :

€
€

7 043 273
7 043 273

Geraamd algemeen budgetresultaat 2013 : € 0
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4.

Budgetwijziging nr. 1 - Gewone dienst

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt zich af wat de vereniging ‘Tribuun’ voorstelt, waarvoor een
subsidie van € 1 500 wordt voorzien. Schepen Bart Segers antwoordt dat het een soort
overkoepelende organisatie is, die in 2014 in samenwerking met de toneelverenigingen van
Wichelen, Schellebelle en Serskamp iets groots op poten wil zetten. Ze zijn nu aan het brainstormen,
het bestuur wil ze niet te veel richten en sturen, alle drie de deelgemeenten worden erin betrokken.
De burgemeester vult aan dat de organisatie is ontstaan uit het openluchtspektakel Pieter Thoen. Op
vraag van genoemd raadslid meldt schepen Daniël Praet dat het om een feitelijke vereniging gaat.
Raadslid Van Tittelboom merkt op dat de reserves ten opzichte van vorig jaar slinken van 7 naar 5,9
miljoen euro. Hij wil weten of het meerjarenplan daarvoor een oplossing gaat geven.
Schepen Praet reageert dat de BBC (beleids- en beheerscyclus daarvoor inderdaad soelaas kan
bieden. De financieel beheerder is heel voorzichtig, ze wil steeds voldoende geld voorzien om te
kunnen betalen. De rekening is altijd beter dan het gebudgetteerde resultaat. Genoemd raadslid stelt
dat nu een visie over meerdere jaren nodig is. De burgemeester repliceert dat er nu een grotere
belasting voor het budget bestaat, in de toekomst is enkel een budget voor een deel van het jaar te
voorzien bij grotere projecten. Bvb. na de ontwerpkosten nog geld voor drie maanden uitvoering. De
BBC is een heel transparant verhaal.
Schepen Christoph Van de Wiele vult aan dat de autofinancieringsmarge aangeeft hoe gezond de
gemeente is : die marge moet na 6 jaar 0 of positief zijn, in het OCMW moet dat elk begrotingsjaar.
De burgemeester merkt op dat het overschot slinkt omdat er minder leningen worden aangegaan.
De raad,
Overwegende dat zekere artikels van het budget 2013 dienen
gewijzigd te worden;
Met 17 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc
Vereecken, Rosa Van Den Abeele, Jan Baeyens, Kurt Rasschaert, Luk Galle) bij 4 onthoudingen (Luc
Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom).
Besluit
Het gewoon gemeentebudget wordt overeenkomstig de bijgevoegde budgetwijziging
nr. 1 gewijzigd en de nieuwe uitkomst van het budget wordt als volgt vastgesteld :
De ontvangsten eigen dienstjaar worden verhoogd met € 30 000
De uitgaven eigen dienstjaar worden verhoogd met € 215 207
De uitgaven vorige dienstjaren worden verhoogd met € 14 451
De uitgaven overboekingen worden verhoogd met € 54 260
De nieuwe uitkomst is :
Ontvangsten :
Uitgaven :

€
€

17 993 783
12 034 044

Geraamd algemeen budgetresultaat 2013 : € 5 959 739
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5.

Renovatie van de verlichtingspalen Belgica Margote Wichelen

Schepen Albert Van Malderen leidt dit agendapunt in.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of de versteviging nodig is om opnieuw bloemenkorven te
kunnen hangen. De schepen antwoordt dat dat nog niet beslist is, maar de burgemeester verzekert
dat de palen stevig genoeg zullen zijn om er weer manden aan te hangen.
De raad,
Overwegende dat langsheen de Margote te Wichelen Belgica
verlichtingspalen zijn geplaatst bij de herinrichting van de doortocht Wichelen-centrum eind de jaren
‘90;
Overwegende dat heel wat van die palen scheef hangen
doordat ze losgekomen zijn na het ophangen van bloemenmanden;
Overwegende dat die toestand een mogelijk gevaar uitmaakt
voor gebruikers van het openbaar domein;
Gelet op de brief d.d. 2 mei 2013 van Imewo, Heistraat 88 9100
Sint-Niklaas inzake de renovatie van de palen Belgica op de Margote te Wichelen;
Overwegende dat het om 30 lichtpunten gaat, waarbij Imewo
de kosten van de te gebruiken verf voor het schilderen van de palen op zich neemt;
Gelet op het bijgevoegd plan;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Eandis/Imewo, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas 29 verlichtingspalen langsheen de Margote te
Wichelen te laten herstellen en herschilderen, een weggezakte paal te laten herstellen, evenals een
funderingsmassief tegen de totale prijs van € 19 667,17 (BTW inbegrepen).
Art. 2 – Deze uitgave te betalen op het krediet 426/732-60 van het budget 2013, aan te passen bij
budgetwijziging.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing op te sturen naar Eandis, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas.

6.

Aankoop mobiele verdeelkasten elektriciteit - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen stelt dat er soms een tekort aan verdeelkasten is door de hoeveelheid
evenementen die tegelijkertijd plaatshebben.
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De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 3;
Overwegende dat de aankoop van twee mobiele verdeelkasten
voor het gebruik op kermissen en andere evenementen nuttig is;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop
mobiele verdeelkasten elektriciteit ” een technische beschrijving werd opgesteld door de Technische
Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 1.818,18 excl. btw of € 2.200,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget van 2013, op artikel 421/744-51 van de buitengewone dienst;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de opdracht
“Aankoop mobiele verdeelkasten elektriciteit ”. De raming bedraagt € 1.818,18 excl. btw of
€ 2.200,00 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 van 2013, op artikel 421/744-51 van
de buitengewone dienst.

7.

Aankoop sneeuwschop en zoutstrooier voor tractor - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Nadat hij deze winter met de burgemeester
een dag de sneeuwruiming op onze gemeente begeleid heeft, kan hij uit ervaring zeggen dat voor de
veiligheid van de mensen een sneeuwschop en zoutstrooier nodig zijn om met twee ploegen te
kunnen werken.
Raadslid Karel Bontinck vraagt of er voor de chauffeurs een opleiding wordt voorzien op basis van de
nieuwe regelgeving. De schepen beaamt dat. Genoemd raadslid wijst erop dat voor vrachtvervoer
een CE-rijbewijs nodig is.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Overwegende dat het wenselijk is om bij sneeuwval zo vlug
mogelijk de straten vrij te maken met een sneeuwschop en gelijktijdig te strooien;
Overwegende dathet daarom aan te raden is om een tweede
sneeuwschop en zoutstrooier voor een tractor aan te kopen;
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop
sneeuwschop en zoutstrooier voor tractor” een technische beschrijving werd opgesteld door de
Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 20.650,00 excl. btw of € 24.986,50 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 van 2013, op artikel 421/744-51 van de buitengewone dienst en dat de financiering
gebeurt met eigen middelen;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de opdracht
“Aankoop sneeuwschop en zoutstrooier voor tractor”. De raming bedraagt € 20.650,00 excl. btw of
€ 24.986,50 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 van 2013, op artikel 421/744-51 van
de buitengewone dienst.

8.

Restauratie oorlogsmonument Dorp Schellebelle - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. De raming is gemaakt op basis van de gangbare
meterprijzen. Hij somt de voorgenomen werken op. Er is veel blauwe hardsteen en hekwerk nodig.
Raadslid Jan Baeyens vraagt te onderzoeken of premies mogelijk zijn, ofwel voor restauratie- ofwel
voor onderhoudswerken. Schepen Segers zegt dat het de bedoeling is de oorspronkelijke toestand te
herstellen, het gaat dus om restauratie. Genoemd raadslid weet dat onderhoudswerken voor 60 %
en tot maximaal € 30 000 worden gesubsidieerd. Ook subsidiëring uit het impulsfonds 100 jaar
Groote Oorlog kan worden bekeken.
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 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het oorlogsmonument op het dorpsplein van
Schellebelle gerestaureerd dient te worden;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Restauratie
oorlogsmonument Dorp Schellebelle” een bijzonder bestek met nr. 2013/13 werd opgesteld door de
Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 42.300,00 excl. btw of € 51.183,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget van 2013 aangepast bij budgetwijziging, op artikel 124/724-60 van de buitengewone
dienst;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/13 en de raming voor de
opdracht “Restauratie oorlogsmonument Dorp Schellebelle”, opgesteld door de Technische Dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de
algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 42.300,00 excl. btw of € 51.183,00 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
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Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013 aangepast bij
budgetwijziging, op artikel 124/724-60 van de buitengewone dienst.

9.

Huur kerstverlichting 2013 - 2017 – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Het is de bedoeling nu eens voor iets anders
te kiezen als kerstverlichting.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Huur
kerstverlichting 2013 - 2017” een bijzonder bestek met nr. 2013/12 werd opgesteld door de
Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 6.650,00 excl. btw of € 8.046,50 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 van 2013, op artikel 763/124-48 van de gewone dienst en in het budget van de volgende
jaren;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/12 en de raming voor de
opdracht “Huur kerstverlichting 2013 - 2017”, opgesteld door de Technische Dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in
de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 6.650,00 excl. btw of € 8.046,50 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 van 2013, op artikel 763/124-48 van
de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren.

9A. Het aanvragen van de titel van ere schepen voor Lydie Van den Abeele en Luc Van
Herreweghe.
Raadslid Luc Van Leuven leidt dit agendapunt in. Hij vraagt om de procedure op te starten voor het
verlenen van de titel van ereschepen aan Lydie Van den Abeele die 24 jaar gemeenteraadslid is
geweest, waarvan 12 jaar schepen en aan Luc Van Herreweghe die 28 jaar gemeenteraadslid is
geweest en 18 jaar schepen. In sommige gemeenten bestaat daarvoor al een reglement, in onze
gemeente nog niet.
De burgemeester heeft geen probleem met de aanvraag, maar het gemeentedecreet bepaalt dat de
gemeenteraad een reglement moet vaststellen. Hij stelt voor dat op de volgende raadszitting te
doen. Intussen kan worden nagegaan wie nog schepen is geweest en de eretitel zou kunnen dragen.
Raadslid Van Leuven weet dat die mensen dat ook zelf kunnen aanvragen. Mensen die in aanmerking
komen, kunnen worden gevraagd of ze daarmee akkoord gaan. De eretitel is een vorm van
erkentelijkheid voor wie zich heeft ingezet.
Dit agendapunt wordt besloten zonder stemming.
Schepen Bart Segers verlaat de zitting.
De voorzitter deelt mee dat de volgende gemeenteraadszitting plaats heeft op woensdag 28 augustus
2013.
Raadslid Luc Van Leuven heeft vastgesteld dat één van de binnendeuren in het Jeugd- en
Cultuurcentrum ’t Ankerpunt niet volgens plan is uitgevoerd. Wettelijk gezien zijn er voldoende
nooduitgangen, maar bij 300 personen is er een te weinig. De burgemeester stelt dat enkel een
binnendeur aan het sas verkeerd opendraait, wat problemen kan geven voor rolstoelgebruikers.
Daarom moet die binnendeur aan het sas bij activiteiten open blijven. Dan zijn er geen problemen.
De burgemeester stelt daarom voor om in het gebruiksreglement te schrijven dat de deur niet mag
worden dichtgedaan bij activiteiten.
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Raadslid Kurt Rasschaert vraagt naar de deadline voor teksten voor het gemeentelijk informatieblad
InStroom. Daags nadat in de gemeenteraad de beslissing was genomen om de gemeentelijke
subsidie voor zonneboiler terug te schroeven en later zelfs af te schaffen, was dat al in het infoblad
te lezen. De burgemeester repliceert dat dat gebeurd is omdat de mensen het op tijd zouden weten,
het volgend infoblad verschijnt immers pas drie maanden later.

GEHEIME ZITTING

10. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Aanwijzing bijkomende sanctionerend ambtenaar
De burgemeester licht dit agendapunt toe. Omdat er waarschijnlijk iemand op de juridische dienst
van het provinciebestuur is weggegaan, wordt nu iemand nieuw voorgesteld als bijkomend
sanctionerend ambtenaar.
De raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 119bis,
gewijzigd ingevolge de wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve
sancties;
Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe
gemeentewet;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot
vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe
gemeentewet;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot
vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in
uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve
sancties;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 waarbij
aan gemeenten die minder dan 30.000 inwoners tellen de mogelijkheid wordt geboden provinciale
ambtenaren aan te wijzen als ambtenaar belast met het opleggen van administratieve geldboetes en
waarbij drie provinciale ambtenaren werden voorgedragen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2006
houdende de aanwijzing van sanctieambtenaren en de goedkeuring van een forfaitaire vergoeding in
het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2011
houdende de aanwijzing van drie bijkomende sanctionerend ambtenaren;
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Gelet op de brief d.d. 30 mei 2013 van de Deputatie inzake een
bijkomende voordracht van een sanctionerend ambtenaar in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties;
Overwegende dat het wenselijk is de door de provincieraad
voorgedragen provinciale ambtenaar bijkomend aan te wijzen gezien de aangroei van het aantal
aanhangig gemaakte dossiers;
Gaat over tot stemming.
De uitslag van de stemming is:
Geertrui Neirynck : ja : 20 stemmen
Besluit
Art. 1 – Mevrouw Geertrui Neirynck, juriste bij de provinciale administratie, aan te wijzen als
ambtenaar belast met het opleggen van administratieve geldboetes in het kader van de GASreglementering.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen, aan het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Juridische Aangelegenheden, Cel
Administratieve Sancties, aan de voorzitter van het Politiecollege en aan de Procureur des Konings te
Dendermonde.

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 20.55 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

L. Galle.

