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Zitting van 28 augustus 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, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom,
raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

De zitting wordt geopend om 20.01 uur.
OPENBARE ZITTING

1.

Samenwerkingsovereenkomst Waterwegen en Zeekanaal - Uitvoering geactualiseerd
sigmaplan, vernieuwing veersteigers te Schellebelle en realiseren van watergebonden
bedrijventerreinen - Goedkeuring

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Aanvankelijk zaten in de overeenkomst een paar
pijnpunten, waaronder de exploitatievoorwaarden voor het Veer. Er is zolang gewacht tot de
Zeeschelde zelf contact heeft opgenomen met het college. Het gemeentebestuur gaat niet
meestappen in de betaling van het Veer. De gemeente draait niet op voor de kosten, de gebruikers
evenmin. De bevoegde minister heeft trouwens ook verklaard dat dat niet de bedoeling zou zijn. Op
een taalkundige manier is de bepaling in de overeenkomst aangepast.
Raadslid Jan Baeyens weet dat Waterwegen en Zeekanaal een belangrijke partner is voor de
gemeente. In de overeenkomst mist hij vooral duidelijkheid omtrent het kostenplaatje. Wat is een
constructieve bijdrage ? De burgemeester wil het probleem aankaarten bij het provinciebestuur en
bij het Vlaamse Gewest : op die manier kan de gemeente ook ondersteuning geven. Het
gemeentebestuur ziet dit document als een charter, daarna zijn deelonderhandelingen over
bepaalde items mogelijk. De samenwerking met de Zeeschelde verloopt overigens goed.
Genoemd raadslid wil ook weten wat de bepaling over de toegankelijkheid van de site Rubbens
precies inhoudt. De burgemeester repliceert dat Rubbens zelf heeft gevraagd om toeristische boten
te laten aanleggen. Raadslid Baeyens vraagt of er al een financiële haalbaarheidsstudie is opgestart,
er zijn immers al projecten gaande. Schepen Daniël Praet antwoordt dat er per project geëvalueerd
zal worden. De burgemeester vult aan dat voor de promenade aan het Sociaal Huis de bedragen in
dezelfde lijn lagen. Schepen Kristof De Smet stelt dat de Zeeschelde daar de dijk zal moeten
verstevigen. De burgemeester verwijst dan naar het initiatief aan de Aard : voor het plein daar heeft
de gemeente klinkers gevraagd, terwijl de Zeeschelde asfalt heeft voorgesteld. Er komt daar ook een
laadplaats voor elektrische fietsen ten laste van de gemeente. De burgemeester stelt dat er ook een
ondertekeningsmoment voor de samenwerkingsovereenkomst komt.
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Raadslid Gert Van Tittelboom wil weten of er in Wichelen een promenade of een esplanade komt. De
burgemeester antwoordt dat de werken binnen de grenzen moeten blijven. Genoemd raadslid vraagt
zich ook af of er aan het Veer infrastructuur kan worden voorzien voor pleziervaartuigen. Nu moet je
daarvoor naar Zele of Dendermonde of verder naar Merelbeke of Gent. De burgemeester zegt dat de
Zeeschelde ervan uit gaat dat die mogelijkheid er is aan de veerdam, maar dat kan nog verder
worden besproken.
Raadslid Luc Van Leuven is blij dat de overeenkomst eindelijk wordt voorgelegd. Het gaat om een
principeakkoord en hij waarschuwt ervoor attent te zijn bij het sluiten van deelakkoorden. Nu pas
begint het moeilijke werk van de onderhandelingen. De burgemeester vraagt zich af of de gemeente
zich veel laat rollen. De Zeeschelde is naar het bestuur toegekomen en het bestuur zal de belangen
van de gemeente verdedigen.
De raad,
Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal,
naamloze vennootschap van publiek recht, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 1997, 7 juli 1998,
8 december 2000 en 2 april 2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 juni 2004
houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van W&Z;
Gelet op de bepalingen met betrekking tot het
goederenvervoer via de binnenvaart zoals opgenomen in de regeringsverklaring van de Vlaamse
regering waar gesteld wordt dat de binnenscheepvaart als volwaardig alternatief van het vervoer van
goederen over de weg verder sterk gestimuleerd wordt;
Gelet op de oprichting van het ‘Flanders Inland Shipping
Network’ binnen het project ‘Flanders Logistics’, dat stelt dat de binnenvaart als volwaardige
transportmodus dient te worden ingeschakeld in de totale logistieke keten;
Overwegende dat W & Z beheerder is van de Zeeschelde te
Wichelen;
Overwegende dat W& Z bij de uitvoering van het
geactualiseerd Sigmaplan op grondgebied van de gemeente Wichelen het bestaand gecontroleerd
overstromingsgebied ‘Bergenmeersen’ heeft aangepast zodat een invulling als gereduceerd
getijdengebied mogelijk is geworden;
Overwegende dat W&Z bij de uitvoering van het
geactualiseerd Sigmaplan op grondgebied van onze gemeente het bestaand gecontroleerd
overstromingsgebied ‘Paardeweide’ aan het aanpassen is zodat een invulling als wetland mogelijk
wordt;
Overwegende dat W&Z bij de uitvoering van het
geactualiseerd Sigmaplan op het grondgebied van onze gemeente de waterkeringen dient te
verhogen tot minimaal 8,00 m TAW;
Overwegende dat onze gemeente ten volle bij het volledige
project betrokken wenst te zijn;
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Overwegende dat onze gemeente de strook langsheen de
Schelde voor het Sociaal Huis een nieuwe inrichting wil geven in de vorm van een promenade;
Overwegende dat de gemeente zich engageert om in het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een ruimtelijke visie uit te werken met als doel het stimuleren
van het gebruik van de Zeeschelde als vervoerdrager;
Overwegende dat bij de Sigmawerken op LO ter hoogte van
Aard Schellebelle alle mogelijkheden worden onderzocht om een aantrekkelijke poort tot de
Kalkense Meersen te realiseren;
Overwegende dat de realisatie van laad- en losinfrastructuur
en watergebonden bedrijvigheid aan de Zeeschelde te Wichelen die de industrieterreinen naar het
water toe kan ontsluiten een belangrijke troef vormt;
Overwegende dat onder meer de site ‘Rubbens Jenever’
mogelijkheden kan bieden voor de realisatie van een laad- en losinfrastructuur en watergebonden
bedrijvigheid;
Overwegende dat de missie van W&Z voorziet in “het
duurzame en dynamische beheer, als maatschappelijk project, van haar waterwegen en gronden met
het oog op het stimuleren van hun multifunctioneel gebruik, inzonderheid het genereren en
behouden van watergebonden transport, het verzekeren van de veiligheid door middel van een
integraal waterbeleid en natuurontwikkeling, rekening houdend met alle maatschappelijke actoren
om zo te beantwoorden aan de vraag en behoeften van elke klant”;
Overwegende dat W&Z binnen het kader van haar missie zorgt
voor het beheer en exploitatie van de watergebonden gronden langsheen de bevaarbare
waterwegen in Vlaanderen, exclusief die beheerd door de NV De Scheepvaart of een havenbedrijf;
Overwegende dat de voorgestelde infrastructuurwerken een
belangrijke valorisatie voor het bewuste projectgebied leveren en een belangrijke meerwaarde aan
de regio geven;
Overwegende dat voor de uitwerking en voor de verdere
ontwikkeling van het project te Wichelen een samenwerking tussen alle betrokken maatschappelijke
actoren noodzakelijk is waardoor de verschillende belangen van veiligheid, recreatie, milieu en van
economische aard in acht genomen kunnen worden;
Overwegende dat een specifieke regeling moet worden
voorzien voor de noodzakelijke infrastructuurwerken en dat die regeling het voorwerp moet
uitmaken van een afzonderlijk samenwerkingsakkoord;
Overwegende dat het noodzakelijk is om bij de uitvoering van
de diverse projecten duidelijke afspraken te maken omtrent de afstemming van de plannen van
beide partijen en het ontwikkelen van de verschillende projecten;
Overwegende dat over de tekst van de
samenwerkingsovereenkomst is overlegd tussen W&Z en het schepencollege en ook enkele
samenkomsten zijn georganiseerd waarop daarover van gedachten is gewisseld;

416
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen
de gemeente Wichelen en Waterwegen en Zeekanaal NV betreffende projecten te Wichelen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Bijgaand ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Wichelen en
Waterwegen en Zeekanaal NV betreffende projecten te Wichelen goed te keuren.
Art. 2 – De burgemeester en de secretaris te machtigen om namens het gemeentebestuur de
goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit samen met de ondertekende overeenkomst op te sturen naar de NV
Waterwegen en Zeekanaal, Afdeling Zeeschelde, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus
44 2018 Antwerpen.

2.

Overeenkomsten NV Brouwerijen Alken - Maes en BVBA Dranken Van Poecke - Goedkeuring

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Het is de bedoeling een duurzame band met een
voordelige brouwerij en leverancier van dranken op te bouwen.
Raadslid Kurt Rasschaert vraagt of er ook plannen zijn om voor andere gemeentelijke eigendommen
zoals bvb. de pastorie van Schellebelle hetzelfde uit te werken. De schepen antwoordt dat dat in
overweging kan worden genomen als er vraag naar is. Voor het schenken van plaatselijke bieren is er
geen probleem.
Raadslid Luc Van Leuven heeft vastgesteld dat vier verenigingen in de kapel van de Bruinbeke elk een
zondag in de maand café kunnen houden. Hij vraagt hoever het staat met het huishoudelijk
reglement daarvoor. Schepen Anneleen Rimbaut antwoordt dat bij de volgende zitting van de
gemeenteraad dat reglement aan bod komt. Schepen Daniël Praet vult aan dat de verenigingen zelf
hun verkoopprijs zullen kunnen bepalen. Vooral om de energiefactuur te beperken, worden kosten
aangerekend. Schepen Kristof De Smet vindt dat ook nu al moet worden betaald.
Raadslid Gert Van Tittelboom vindt vijf jaar lang voor de overeenkomsten. Op kortere termijnen
zullen de prijzen misschien scherper zijn. Schepen Christoph Van de Wiele stelt dat daar een
afnameverplichting tegenover staat, de brouwer en de leverancier hebben ook een investering
gedaan en de zalen worden zeker niet elke dag gebruikt. De burgemeester vult aan dat de
drankenleverancier ook bij een eerdere prijsvraag al de goedkoopste was. De aangeboden prijzen zijn
in het voordeel van de verenigingen. Voor schepen Daniël Praet is vijf jaar een normale
afschrijvingsduur. Schepen Kristof De Smet is ervan overtuigd dat de leverancier en de brouwer voor
één jaar niet de investeringen gaan doen die zij nu hebben gedaan.
De raad,
Overwegende dat onze gemeente de afgelopen weken twee
ontspanningsruimten voor het verenigingsleven heeft opengesteld, met name de kapel van de
Bruinbeke en het jeugd- en cultuurcentrum ’t Ankerpunt;
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Overwegende dat in die ruimten dranken kunnen worden
geschonken en dat het college daarom op zoek is gegaan naar de meest voordelige overeenkomsten
met een drankenleverancier en brouwerij;
Overwegende dat de NV Brouwerijen Alken-Maes uit
Mechelen en de BVBA Dranken Van Poecke uit Laarne (Kalken) als meest voordelige uit dat
onderzoek zijn gekomen;
Overwegende dat de genoemde brouwerij voor de kapel een
uithangbord en een tapinstallatie ter beschikking stelt en voor ’t Ankerpunt een verlichte banier op
paal en een tapinstallatie;
Overwegende dat de genoemde bierhandelaar voor de kapel
én voor ’t Ankerpunt een aangepaste koelinstallatie ter beschikking stelt;
Overwegende bovendien dat beide handelszaken een
aanzienlijke korting op de afgenomen dranken garanderen in ruil voor een exclusieve afname van
dranken en afnamehoeveelheid;
Gelet op de voorgelegde overeenkomsten, met name
‘bruiklening’ met de NV Brouwerijen Alken-Maes en ‘investering goederen’ en ‘bewaringserkentenis’
met de BVBA Dranken Van Poecke;
Overwegende dat de overeenkomsten betrekking hebben op
een periode van vijf jaar, waardoor de gemeenteraad bevoegd is om die goed te keuren;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met 20 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van De Wiele, Martine De
Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van Steendam, Herman Van
Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abbeele, Els Stichelmans, Jan Baeyens, Karel Bontinck,
Kurt Rasschaert, Luc Galle) bij 1 onthouding (Gert Van Tittelboom)
Besluit
Art. 1 – Volgende overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van dranken en de
terbeschikkingstelling van materiaal voor de kapel van de Bruinbeke en ’t Ankerpunt goed te
keuren :
- Overeenkomst ‘bruiklening’ met de NV Brouwerijen Alken-Maes, Blarenberglaan 3C 2800
Mechelen
- Overeenkomsten ‘investering goederen’ en ‘bewaringserkentenis’ met de BVBA Dranken Van
Poecke, Schriekstraat 15 9270 Laarne (Kalken)
Art. 2 – De burgemeester en de secretaris te machtigen om namens de gemeente de genoemde
overeenkomsten te ondertekenen.
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3.

Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente Wichelen betreffende de afgifte van
biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische
paspoorten aan Belgische burgers - Goedkeuring

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Raadslid Gert Van Tittelboom wil weten of bij registratie
een bepaald bedrag zal worden aangerekend, wat de burgemeester ontkent.
De raad,
Gelet op verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van
13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van
derde landen zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van 18 april 2008 tot
wijziging van verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor
verblijfstitels voor onderdanen van derde landen;
Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en
tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen en meer bepaald artikel 6, §5, lid 1 dat het volgende bepaalt : “De federale overheid stelt
de technische apparatuur nodig voor de elektronische kaart ter beschikking van de gemeente, die er
eigenaar van wordt. De gemeente staat in voor de opslag en het onderhoud van de apparatuur.”;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
Gelet op de regelgeving inzake paspoorten en meer bepaald :
Artikel 1, lid 2 van verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende
normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de Lidstaten afgegeven
paspoorten en reisdocumenten, dat bepaalt dat “voor paspoorten en reisdocumenten een
opslagmedium wordt gebruikt dat een gezichtsopname bevat. De Lidstaten nemen ook
vingerafdrukken in een interoperabel formaat op (…)”;
Artikel 4 van de wet van 14 augustus 1974 betreffende de afgifte van paspoorten dat het volgende
bepaalt : ”Paspoorten of als zodanig geldende bescheiden worden aan Belgen afgegeven : in België,
door de Minister van Buitenlandse Zaken en de door hem gemachtigde ambtenaren van de Staat, de
provincies of de gemeenten (…)”;
Gelet op de beslissingen van de Ministerraad van 23 maart
2012 waarbij de nodige apparatuur voor de registratie van biometrische gegevens in de verblijfstitels
voor onderdanen van derde landen ter beschikking wordt gesteld van de gemeenten en waarbij het
project van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken betreffende de verblijfstitels wordt
uitgebreid tot de afgifte van paspoorten en waarbij de goedkeuring wordt gehecht aan de
samenwerkingsovereenkomst tussen de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de federale
overheidsdienst Buitenlandse Zaken inzake de invoering van biometrie in de Belgische gemeenten;
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Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 20 april 2012
tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de
invoering van biometrie in de Belgische gemeenten;
Gelet op de brief d.d. 15 maart 2013 van de federale
overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de
verblijfstitels voor de onderdanen van derde landen en de paspoorten worden binnenkort
biometrisch – voorstelling van de federale samenwerking;
Gelet op de brief d.d. 5 juli 2013 van de federale
overheidsdienst Binnenlandse Zaken inzake de paspoorten en de verblijfstitels voor de onderdanen
van derde landen die binnenkort biometrisch worden : 1. Overeenkomst tussen uw gemeente en de
FOD Binnenlandse Zaken en 2. Bestelling van het materiaal;
Gelet op het voorliggende ontwerp van overeenkomst;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit.
Art. 1 – Bijgaande overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente Wichelen betreffende de
afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische
paspoorten aan Belgische burgers goed te keuren.
Art. 2 – De burgemeester en de secretaris te machtigen deze overeenkomst namens de gemeente te
ondertekenen.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit samen met de ondertekende overeenkomst op te sturen naar de FOD
Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, t.a.v. de heer Frank Maes, Park
Atrium – Koloniënstraat 11 1000 Brussel.

4.

Budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2013 - kerkfabriek "Sint-Gertrudis" Wichelen - Aktename

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 augustus 2011
houdende de goedkeuring van het gewijzigde meerjarenplan 2008 – 2013/3 van de kerkfabriek “SintGertrudis” Wichelen;
Gelet op art. 22 – 24 van het besluit van 13 oktober 2006 van
de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief RB 2007/01 d.d. 12 januari 2007 van
de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de
boekhouding van de besturen van de eredienst;
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Overwegende dat de exploitatieontvangsten worden
vermeerderd met € 2.355, de exploitatieuitgaven worden vermeerderd met € 9.916;
Overwegende dat dientengevolge de exploitatietoelage wordt
verhoogd van € 23.555,51 naar € 31.116,51 en zo binnen de voorziene € 44.533 van het gewijzigde
meerjarenplan 2008 – 2013/3 blijft;
Gelet op het gunstig advies d.d. 5 juli 2013 van het Bisdom
Gent over de voorgelegde budgetwijziging 2013/1;
Neemt akte van de budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2013 van de
kerkfabriek “Sint-Gertrudis” Wichelen;

-

5.

Van deze aktename wordt een afschrift toegezonden aan :
Monseigneur de Bisschop van Gent, Biezekapelstraat 4 9000 Gent
De heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent
De kerkfabriek “Sint-Gertrudis” p.a. de voorzitter, Statiestraat 57 9260 Wichelen

Reglement voor het toekennen van de titel van ereschepen

De burgemeester leidt dit agendapunt in. Hij deelt mee dat aan de eretitel geen financiële of
materiële voordelen verbonden zijn.
Raadslid Els Stichelmans is van oordeel dat ereschepenen een keer herverkozen geweest moeten
zijn, de mensen moeten hem of haar goed gevonden hebben. Daarom wenst zij een amendement in
te dienen waarbij kandidaten minimum 9 jaar schepen geweest moeten zijn om in aanmerking te
komen. Zij wil enkel schepenen met een respectabele staat van dienst eren.
De burgemeester vindt dat een rare redenering : wie na 6 jaar sterft als schepen, kan dan niet meer
in aanmerking komen. Raadslid Kurt Rasschaert is van mening dat een schepen ook na 3 jaar
verdienstelijk kan zijn. Raadslid Gert Van Tittelboom herinnert eraan dat vroeger 10 jaar
schepenschap vereist was, 6 jaar is een korte periode in vergelijking met andere gemeenten.
Het amendement wordt afgewezen met 12 neen-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Inge Van Steendam, Marc Vereecken en Rosa Van den Abeele), bij 4 jastemmen (Luc Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck en Gert Van Tittelboom) en 5
onthoudingen (Dietlinde Bombeke, Herman Van Renterghem, Jan Baeyens, Luc Galle en Kurt
Rasschaert).
De raad,
Gelet op artikel 69 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeenteraad bepaalt onder welke
voorwaarden de titel van ereschepen wordt toegekend;
Overwegende dat het gepast is om schepenen met een
respectabele staat van dienst te eren met de toekenning van een eretitel;
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Overwegende dat de voorwaarden als volgt kunnen worden
vastgesteld :
- Minimum zes jaar anciënniteit als schepen in de gemeente Wichelen hebben waarbij
onderbroken perioden meetellen
- Van onberispelijk gedrag zijn
- De indiening van de aanvraag gebeurt door betrokkene, postuum door diens rechtsopvolgers of
door een gemeenteraadslid
Overwegende dat de eretitel niet kan gevoerd worden
- Als men opnieuw schepen wordt
- Als men een bezoldigde functie (tewerkstelling als personeelslid) uitoefent bij de gemeente of het
OCMW van Wichelen
- Als men een zware strafrechtelijke veroordeling oploopt na toekenning van de eretitel
Overwegende dat de gemeenteraad dient te beslissen over de
intrekking van de eretitel als de mandataris een zware strafrechtelijke veroordeling of een zware
tuchtstraf oploopt of erg onterende feiten begaat;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met 12 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, Inge Van Steendam, Marc Vereecken, Rosa Van den Abbeele), 4 neen
stemmen (Luc Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom) bij 5 onthoudingen
(Dietlinde Bombeke, Herman Van Renterghem, Jan Baeyens, Kurt Rasschaert, Luc Galle)
Besluit
Art. 1 – Volgend reglement aan te nemen inzake de toekenning van de titel van ereschepen

REGLEMENT INZAKE TOEKENNING TITEL VAN ERESCHEPEN
Artikel 1 – De gemeenteraad van Wichelen kan aan de gewezen schepenen van Wichelen machtiging
verlenen om de titel van ereschepen te dragen, omdat zij ten minste zes jaar gezeteld hebben als
schepen van de gemeente Wichelen en zij van onberispelijk gedrag zijn geweest.
Artikel 2 – Onder het begrip onberispelijk gedrag dient te worden verstaan het ontbreken van een
zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van andere erg
onterende feitelijkheden.
Artikel 3 – Voor de berekening van de anciënniteit wordt de uitoefening van een ambt in een
gemeente die later samengevoegd wordt met andere gemeenten of daaraan wordt aangehecht,
beschouwd als een ambt uitgeoefend in de gemeente die de samengevoegde of aangehechte
gemeenten bevat.
Artikel 4 – De aanvraag tot het verkrijgen van de eretitel kan uitgaan van :
De betrokkene
De rechtsopvolgers van de mandataris in geval van overlijden van de betrokkene
Elk gemeenteraadslid – In dit geval is bewilliging van de kandidaat-ereschepen noodzakelijk
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De aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden bij de gemeentesecretaris.
Artikel 5 – Het dossier dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad dient naast de aanvraag tevens
melding te maken van de periodes tijdens welke de aanvrager deel uitmaakte van het
schepencollege alsook een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag, niet ouder dan één maand.
Artikel 6 – Het verzoek wordt uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst aan de gemeenteraad
voorgelegd.
Artikel 7 – De eretitel van het ambt mag niet gevoerd worden :
- Gedurende de periode dat het mandaat werkelijk wordt uitgeoefend
- Tijdens een periode van bezoldigde tewerkstelling (als personeelslid) bij het gemeentebestuur of
het OCMW van Wichelen
Artikel 8 – Aan de machtiging tot het voeren van de titel van ereschepen zijn geen voordelen
verbonden.
Artikel 9 – Als na de toekenning van de eretitel de betrokkene een zware strafrechtelijke
veroordeling of een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feiten begaat, kan de gemeenteraad
de titel intrekken.

Art. 2 – Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van dit
besluit.
Art. 3 – Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de heer Provinciegouverneur via de lijst met
raadsbeslissingen overeenkomstig art. 253 §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

6.

Samenwerkingsovereenkomst interlokale vereniging Drugpunt Wetteren - Laarne - Wichelen Beëindiging lidmaatschap

Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe. De beëindiging wil niet zeggen dat er geen
drugsbeleid meer zal zijn : in politiecollege is al gepraat over een samenwerking met vzw De Kiem.
Raadslid Herman Van Renterghem wil weten of er geen tussentijdse evaluatie is geweest. Wordt er
nu beslist omdat er een ontslagneming van de betrokken ambtenaar is ? Dit is eigenlijk een slecht
rapport voor die vrouw. De burgemeester vraagt zich af of het nog zin heeft om zo een drugbeleid
voort te zetten. Vzw De Kiem werkt ook samen met de politiezone Land van Rhode, zij beschikken
over een groep van specialisten. De samenwerking in de huidige vorm wordt stopgezet, maar een
andere werking is mogelijk. Raadslid Van Renterghem vindt het raar dat dat pas na 3 jaar wordt
ontdekt en vraagt om ook regelmatig andere samenwerkingsvormen te evalueren. Schepen
Christoph Van de Wiele stelt dat er ook vanuit de provincie initiatief komt om de
samenwerkingsverbanden te screenen.
Schepen Anneleen Rimbaut stelt dat de drugpreventieambtenaar veel in kaart heeft gebracht, maar
zij had niemand om mee samen te werken. Zij werkte enkel preventief. Schepen Van de Wiele weet
dat De Kiem ook curatief kan werken. De burgemeester is ervan overtuigd dat een betere
ondersteuning mogelijk is met een team van specialisten. Raadslid Gert Van Tittelboom is blij dat er
naar alternatieven wordt gezocht. Raadslid Luc Van Leuven heeft in de toelichtingsnota niets over
alternatieve werkingen gelezen. De lokale politie levert goed werk met de drugcel. Er moeten ook
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tussenstappen zijn, overkoepelende werkingen zijn nodig. Het is een uitdaging iemand te vinden die
een en ander in kaart kan brengen, direct naar de politie is een grote stap.
Schepen Kristof De Smet verklaart dat op de scholen ook structuren zijn ingebouwd. Schepen Rimbaut
verzekert dat De Kiem ook een preventiemedewerker zal hebben in de gemeenten. De burgemeester
stelt dat zij gaan praten met de jongere in kwestie, de ouders en met beide samen. Er bestaan ook
trajecten voor andere zaken. Voor raadslid Van Leuven moet dat initiatief zo snel mogelijk van start
gaan. De burgemeester bevestigt dat het initiatief via de politiezone zal verlopen, binnen dat budget
ook. De drie deelnemende gemeenten zijn ervan overtuigd dat het zo goed zal lopen.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 april 2010
houdende de goedkeuring van de statuten in het kader van de samenwerkingsovereenkomst
interlokale vereniging drugspreventie Wetteren – Laarne – Wichelen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 augustus 2011
inzake de goedkeuring van de engagementsverklaring Project Drugpunt in het kader van het
preventiebeleid;
Gelet op de brief d.d. 5 juni 2013 van de gemeente Wetteren
waarin wordt meegedeeld dat de functie van drugpreventiemedewerker vanaf 1 september 2013
niet langer zal worden ingevuld wegens ontslag van de huidige titularis;
Overwegende dat het college de werking van de ILV Drugpunt
heeft geëvalueerd en van oordeel is dat de toegevoegde waarde klein is;
Gelet op het mailbericht d.d. 18 juni 2013 van de gemeente
Wetteren waaruit blijkt dat ook die gemeente de samenwerkingsovereenkomst wenst stop te zetten;
Gelet op art. 20 van de samenwerkingsovereenkomst die
handelt over de ontbinding van de interlokale vereniging;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – De deelname aan de interlokale vereniging Drugpunt Wetteren – Laarne – Wichelen te
beëindigen met ingang van 1 september 2013.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit toe te sturen aan de deelnemende gemeenten, aan de Dienst
Preventie, Hulpverlening en Zorg van de Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000
Gent en aan het Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie, Lange Violettestraat 84
9000 Gent.

7.

Gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst - Aanpassingen

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Het gaat om veranderingen op federaal vlak.
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De raad,
Gelet op de wet d.d. 31 december 1963 betreffende de Civiele
Bescherming, inzonderheid artikel 13;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 1967
houdende, voor de vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten
en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand;
Gelet op het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling
van de modellen van reglement voor de organisatie van een gemeentelijke brandweerdienst, artikel
18 en 25, van de bijlagen 1, respectievelijk 2 en 3, gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 juni 1999;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 november 2012
inzake de vaststelling van het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de
brandweerdienst;
Gelet op het besluit van de heer Gouverneur d.d. 17 december
2012 waarbij bovengenoemd reglement werd goedgekeurd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 februari 2013
inzake de vaststelling van het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de
brandweerdienst – aanvulling aanwervingsvoorwaarden en weddeschaal vrijwillige ambulanciers;
Gelet op het besluit van de heer Gouverneur d.d. 16 mei 2013
waarbij bovengenoemd gemeenteraadsbesluit werd goedgekeurd;
Gelet op de brief d.d. 16 mei 2013 van de Federale dienst van
de gouverneur waarin wordt gevraagd de vrijstelling voor de voorwaarde om in het bezit te zijn van
een brevet van ambulancier enkel te verlenen aan verpleegkundigen met de bijzondere beroepstitel
van spoed- en intensieve zorgen voor wie zich kandidaat stelt als vrijwillig ambulancier;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 21 januari 2013 tot wijziging
van artikel 23 van de bijlagen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de
modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke
brandweerdiensten;
Gelet op de brief d.d. 4 juli 2013 van de officier-dienstchef
waarin hij vraagt om, overeenkomstig het verzoek van de Technische Commissie van de
hulpverleningszone Zuid-Oost d.d. 3 juli 2013, het reglement voor de organisatie van de
Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst aan te passen volgens de bepalingen van het koninklijk
besluit van 21 januari 2013;
Gelet op het mailbericht d.d. 5 juli 2013 van de
hulpverleningszone Zuid-Oost met de tekst, ontvangen van de Juridische Dienst van de FOD
Binnenlandse Zaken voor opname in het organiek reglement betreffende de verlenging voor
vrijwilligers van 60 tot 65 jaar;
Gelet op de gemeentewet;
Met algemene stemmen.
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Besluit
Art. 1 – Het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst in artikel
10bis punt 8 als volgt aan te passen :
8. Houder zijn van een brevet van ambulancier(ster), of het behalen tijdens de stageperiode en
uitgereikt door een officieel erkend organisme. De houders van een diploma van verpleger of
verpleegster met de bijzondere beroepstitel van spoed- en intensieve zorgen worden vrijgesteld van
het bezit van bovenvermeld brevet.
Art. 2 – Het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst in artikel 23
als volgt aan te passen :
2° bij het bereiken van de leeftijdsgrens; eervol ontslag wordt verleend aan de betrokkene bij het
verstrijken van de maand waarin hij de leeftijd van zestig jaar bereikt;
Op verzoek van het lid-vrijwilliger kan de leeftijdsgrens uitgesteld worden tot de maand waarin hij de
leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt, onder volgende voorwaarden :
1) Beschikken over een gunstig advies van de dienstchef;
2) Slagen in een cardiorespiratoire test, uitgevoerd door een specialist aangeduid door de
arbeidsgeneesheer.
Wanneer het een vrijwillig-dienstchef betreft, gelden volgende minimale voorwaarden :
1) Beschikken over een gunstig advies van de burgemeester;
2) Slagen in een cardiorespiratoire test, uitgevoerd door een specialist aangeduid door de
arbeidsgeneesheer
3) Beschikken over het brevet dienstchef.
Gedurende de periode tussen de uitdiensttreding en de nieuwe indiensttreding verliest het lid zijn
hoedanigheid van brandweervrijwilliger. Deze periode komt niet in aanmerking voor de berekening
van de anciënniteit.
Bijkomende modaliteiten en voorwaarden aan de verlenging van het contract zijn :
-

De aanvraag van het lid-vrijwilliger dat zestig jaar geworden is sinds 17 februari 2012 tot de
goedkeuring van dit reglement, moet ingediend worden uiterlijk twee maanden na het einde
van de maand waarin dit reglement werd goedgekeurd;
- De aanvraag van het lid-vrijwilliger dat zestig jaar wordt na de goedkeuring van dit
reglement, moet ingediend worden uiterlijk twee maanden voor het einde van de maand
waarin de leeftijd van zestig jaar bereikt wordt;
- Ingeval de aanvrager verder een operationele functie beoogt, moet hij voldoen aan de zonale
afspraken in het kader van de aanwezigheden op oefeningen zoals bepaald in artikel 26 van
het reglement van inwendige orde en moet betrokkene kunnen aantonen dat hij – naast de
wettelijke vereisten – minstens 20 % beschikbaar was in het oproepsysteem gedurende de
laatste 12 maanden van zijn actieve dienst, zoals bepaald in artikel 26 van het reglement van
inwendige orde.
Een nieuw dienstnemingscontract met een duur van één jaar wordt opgesteld en is vier keer
verlengbaar met één jaar, mits het voldoen aan bovengestelde voorwaarden.
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Art. 3 – Deze aanpassingen van het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de
Brandweerdienst treden in werking op 1 september 2013.
Art. 4 – Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de toezichthoudende overheid, de heer
Provinciegouverneur, Federale Directie Politiezaken en Wapens – Brandweer, Kalandeberg 1 9000
Gent en aan de Hulpverleningszone Zuid-Oost, Joseph Cardijnstraat 66 9420 Erpe-Mere.

8.

Meerjarenplanning aankoop brandweermateriaal met staatstoelage - Aanpassing

De burgemeester licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 juni 2012 inzake de meerjarenplanning 2013 – 2017
aankoop brandweermateriaal met staatstoelage;
Gelet op de brief d.d. 4 juli 2013 van de officier-dienstchef van
de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst inzake de meerjarenplanning voor de aankoop van
brandweermateriaal met staatssubsidie;
Overwegende dat tijdens de Technische Commissie van de
hulpverleningszone Zuid-Oost op 3 juli 2013 werd vernomen dat via de programmatiecommissie ons
gemeentelijk brandweerkorps twee explosievrije radio’s type ‘Atex EADS THR880i ex’ zou ontvangen
met 75 % staatssubsidie;
Overwegende dat die radiotoestellen de veiligheid van de
manschappen zullen verhogen tijdens interventies voor het bestrijden van gaslekken aangezien die
toestellen explosievrij zijn en vonkvorming wordt vermeden;
Overwegende dat daarom wordt voorgesteld om in het
meerjarenplan 2013 – 2017 twee dergelijke radio’s op te nemen;
Overwegende dat de nodige kredieten bij budgetwijziging
zullen worden voorzien;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – In de meerjarenplanning 2013 – 2017 voor de aanschaf van brandweermateriaal met
staatssubsidie voor onze Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst twee explosievrije radio’s type
‘Atex EADS THR880i ex’ op te nemen.
Art. 2 – De nodige kredieten bij budgetwijziging nr. 2 te voorzien in het budget 2013.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de brandweercommandant en aan de voorzitter van
de Technische Commissie van de Hulpverleningszone Zuid-Oost, Joseph Cardijnstraat 66 9420 ErpeMere.
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9.

Aankoop bovengrondse opslagtank voor diesel - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Nu moet alle brandstof voor tractoren, het
kraantje, … met jerrycans afgehaald worden. Dat is niet meer van deze tijd. Op de opslagtank staat
ook een beveiliging : er is controle nodig.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
Overwegende dat het nuttig is om een bovengrondse
opslagtank aan te kopen voor diesel met een inhoud van ongeveer 2500 liter om te plaatsen op de
gemeentelijke loods;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop
bovengrondse opslagtank voor diesel” een technische beschrijving werd opgesteld door de
Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 2.479,34 excl. btw of € 3.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget van 2013, op artikel 421/744-51 van de buitengewone dienst;
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Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de opdracht
“Aankoop bovengrondse opslagtank voor diesel”. De raming bedraagt € 2.479,34 excl. btw of
€ 3.000,00 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 421/744-51 van
de buitengewone dienst.

10. Renovatie van de verlichtingspalen Belgica Dorp - Hoogstraat Schellebelle
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. De situatie van de verlichtingspalen op het
Dorp en in de Hoogstraat in Schellebelle is vergelijkbaar met die in de Margote in Wichelen. Vandaar
dat het logisch is dat hier hetzelfde werk wordt uitgevoerd, waarvoor trouwens bij budgetwijziging
geld is voorzien.
Raadslid Jan Baeyens vindt dat Eandis een weinig gedetailleerde offerte heeft bezorgd, er staat niet in
hoe de palen worden hersteld, er is geen garantie, … De schepen antwoordt dat er maar één
intercommunale is die de herstellingen kan uitvoeren, het gaat om een versteviging binnen in de palen.
De raad,
Overwegende dat langsheen het Dorp en de Hoogstraat te
Schellebelle Belgica verlichtingspalen zijn geplaatst bij de herinrichting van de doortocht Schellebellecentrum in 2000;
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 het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 juni 2013 inzake de
renovatie van de verlichtingspalen Belgica op de Margote te Wichelen;
Gelet op de brief d.d. 23 juli 2013 van Imewo, Heistraat 88
9100 Sint-Niklaas inzake de renovatie van de palen Belgica op het Dorp 48 te Schellebelle;
Overwegende dat het om 48 lichtpunten gaat;
Gelet op het bijgevoegd plan;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
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Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Eandis/Imewo, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas 48 verlichtingspalen (42 met enkele armatuur,
6 met dubbele armatuur) langsheen de Hoogstraat en het Dorp Schellebelle te laten herstellen en
herschilderen, tegen de totale prijs van € 33.199,71 (BTW inbegrepen).
Art. 2 – Deze uitgave te betalen op het krediet 426/732-60 van het budget 2013, aangepast bij
budgetwijziging.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing op te sturen naar Eandis, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas.

11. Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst pluralistisch overlegplatform - private diensten
gezinszorg Oost-Vlaanderen
Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. Naast de thuiszorgdiensten van het OCMW
bestaan er ook privé-initiatieven. Deze tekst moet ons helpen om in de toekomst schrijnende
situaties te vermijden. Per geval komt er een zorgbemiddelaar.
Op de vraag van raadslid Els Stichelmans of deze samenwerking ook geëvalueerd wordt, antwoordt
de schepen bevestigend. Hier moet immers een situatie worden opgelost.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42, §2;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2008
houdende de principiële goedkeuring tot oprichting van de interlokale vereniging Woonplus;
Gelet op de opgerichte en werkende intergemeentelijke
samenwerking Woonplus binnen de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen en dit met ingang van
1 juli 2009;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2011
betreffende de goedkeuring verlenging en hernieuwing subsidieaanvraag project intergemeentelijke
samenwerking Woonplus;
Gelet op de brief van 4 januari 2013 van het Pluralistisch
Overlegplatform tot het ondertekenen van de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst voor onze
regio;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en
schepenen d.d.24 mei 2013 betreffende de samenwerkingsovereenkomst pluralistisch
overlegplatform – private diensten gezinszorg Oost-Vlaanderen : kennisname vraag tot
ondertekening;
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Gelet op de samenkomst d.d. 16 april 2013 tussen een
vertegenwoordiger Pluralistisch Overlegplatform en de leden van de stuurgroep Woonplus in functie
van een verdere verduidelijking en aanpassing van het samenwerkingsprotocol;
Overwegende dat de samenkomst en bespreking van de
samenwerkingsovereenkomst met het Pluralistisch Overlegplatform (private diensten gezinszorg)
kan gekaderd worden binnen de vooropgestelde en te behalen doelstellingen van het projectdossier
Woonplus – de samenwerking raakt immers diverse punten aan, o.a. kwaliteit van woningen,
kansengroepen, opzetten van samenwerking met nuttige partners (in de ruime zin) binnen de lokale
woningmarkt;
Overwegende dat we vanuit de diverse lokale besturen
(Laarne-Wetteren-Wichelen) soms worden geconfronteerd met hulp-, zorg- en woonvragen waarbij
hulp niet kan worden opgestart omwille van o.a. onveilige en onhygiënische woon- en of
leefsituaties;
Overwegende dat goede afspraken, afstemming, opvolging,…
tussen verschillende diensten thuiszorg (in ruime zin) ervoor kunnen zorgen dat er bij de meest
kwetsbaren in onze regio wel degelijk hulp (poetsen, maaltijden, klusjes,…) kan worden opgestart;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst er net op
gericht is om deze afspraken, afstemming en opvolging (via aanduiden van concrete personen + deze
kenbaar maken via een soort portfolio) in goede banen te leiden;
Overwegende dat we met het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst niet enkel curatief maar op termijn ook preventief kunnen werken aan
o.a. de kwaliteit van de woning, doorgeven van basisinfo rond bvb. premies, ventileren,
bewustwording rond CO-problematiek,… Bijkomend wordt de kwaliteit van de woning gescreend en
kan bemiddeling met eigenaar, opstarten procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid,… beter
worden gekaderd en opgevolgd;
Overwegende dat voor deze samenwerking geen financiële
middelen worden gevraagd maar die wordt opgestart vanuit een doelstelling nl. een betere
afstemming en coördinatie van bestaande en/of nieuwe hulpvragen (gezinszorg) met specifieke
aandacht voor kwetsbare groepen, telkens gekoppeld aan de woonsituatie;
Overwegende dat, om de samenwerking concreet te maken
het lokaal bestuur (OCMW + gemeente) ervoor kan kiezen om de samenwerkingsovereenkomst te
ondertekenen;
Overwegende dat op heden al 13 lokale besturen
(Wachtebeke, Sint-Martens-Latem, Maarkedal, Moerbeke, Buggenhout, Herzele, Lebbeke, Zulte,
Melle,Erpe-Mere, Lochristi, Kruishoutem en Brakel)de samenwerkingsovereenkomst hebben
ondertekend en er momenteel nog onderhandelingen lopen met andere steden en gemeentes;
Overwegende dat met de ondertekening het lokaal bestuur
zich bereid toont om de samenwerking met het Pluralistisch Overlegplatform (gezinszorg) mee op te
nemen in de meerjarenplanning;
Met algemene stemmen.
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Besluit
Art. 1 - Goedkeuring te verlenen tot het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst
pluralistisch overlegplatform – private diensten gezinszorg Oost-Vlaanderen.
Art. 2 - De burgemeester en de secretaris voor het gemeentebestuur te machtigen tot het
ondertekenen van deze overeenkomst, vanuit het gemeentebestuur zal Anne Roos (woondienst)
worden aangeduid als aanspreekpunt.
Art. 3 - Het OCMW heeft eveneens de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en heeft een
concreet aanspreekpunt (Ann Boterberg) aangeduid voor de opvolging.
Art. 4 -De dienst Welzijn en Wonen, het OCMW, het pluralistisch overlegplatform en de coördinator
Woonplus in kennis te stellen van deze beslissing.

12. Gemeentelijk reglement Sociaal Wonen - Vaststelling
Schepen Anneleen Rimbaut leidt dit agendapunt in.
Raadslid Gert Van Tittelboom vindt het aangewezen om goed de stand van zaken te kennen om
tegen 2020 de aantallen van het sociaal bindend objectief te bereiken.
De raad,
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het
grond- en pandenbeleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 7 oktober 2009 inzake
het gemotiveerd voorstel voor het bindend sociaal objectief in het kader van de huisvesting;
Overwegende dat de gemeente een bindend sociaal objectief
heeft van 77 sociale huurwoningen, 37 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels en dat dit objectief
tegen 2020 gehaald dient te worden (behoudens de inhaalbeweging voor sociale huurwoningen,
waarvoor men tijd heeft tot 2025);
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 mei 2010 inzake de
vaststelling van een gemeentelijk reglement Sociaal Wonen;
Overwegende dat dat reglement van toepassing was tot 1 juni
2013 en een nieuw reglement zich der halve opdraagt;
Overwegende dat de gemeente een goede sociale mix tot
stand wil brengen, hetgeen inhoudt dat ernaar gestreefd wordt dat in elke buurt een gevarieerd
aanbod is wat betreft het type woning (sociale huur, sociale koop, sociale kavels, private huur,
private eigendom);
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
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Besluit.
Enig artikel: Het gemeentelijk reglement Sociaal Wonen wordt als volgt definitief vastgesteld:
1. Definities
Artikel 1: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° Bindend sociaal objectief: het aantal sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en
sociale kavels dat is vastgelegd voor de gemeente Wichelen op basis van artikel 4.1.4,
4.1.5 en 4.1.6 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid en dat voor 2020 gerealiseerd
moet worden.
2° Decreet Grond- en Pandenbeleid: het decreet van 27 maart 2009 betreffende het gronden pandenbeleid.
3° Sociaal woonaanbod: het aanbod aan sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en
sociale kavels dat voldoet aan de voorwaarden beschreven in artikel 1.2, 16° van het
Decreet Grond- en Pandenbeleid.
2. Toepassingsgebied
Artikel 2: Dit reglement voert artikel 4.1.9 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid uit voor het
grondgebied van de gemeente Wichelen. Het legt de concrete percentages sociaal woonaanbod vast
die de aanvrager van een verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning moet realiseren in zijn
verkavelings- of bouwproject. Het is van toepassing op alle stedenbouwkundige en
verkavelingsaanvragen die voldoen aan een van de omschrijvingen in artikel 4.1.8, eerste lid, 1° tot
en met 4° van dit decreet en waaraan het College van burgemeester en schepenen of een andere
vergunningverlenende overheid van rechtswege een sociale last moet verbinden.
Artikel 3: Dit reglement is niet van toepassing op stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen in
ruimtelijke uitvoeringsplannen die goedgekeurd zijn na 1 september 2009 en die op basis van artikel
4.1.12 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid eigen percentages voor een sociaal woonaanbod
vastleggen (en die dit decreetsartikel omschrijft als “eigenstandige procentuele objectieven”).
3. Ruimtelijke verdeling sociale woningen
Artikel 4: Indien een aanvraag voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning wordt
ingediend voor percelen gelegen in Wichelen, wordt een sociaal woonaanbod verwezenlijkt dat gelijk
is aan:
1° 40 % van het aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels, indien de gronden
eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen.
2° 20 % van het aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels, indien de gronden
eigendom zijn van andere natuurlijke of rechtspersonen.
Artikel 5: De vergunningverlenende overheid kan de uitkomst van het percentage afronden naar een
geheel getal. Ze draagt er zorg voor dat de uitkomst de ondergrens niet overschrijdt die in het
decreet is vastgelegd (20% voor Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen en 10%
voor andere natuurlijke of rechtspersonen), en evenmin de bovengrens (40% voor Vlaamse besturen
en Vlaamse semipublieke rechtspersonen en 20% voor andere natuurlijke of rechtspersonen).
Artikel 6: Dit reglement doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verkavelaar of bouwheer om
de toepassing te vragen van artikel 4.1.16, §2 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid en het
College te verzoeken om een hogere sociale last opgelegd te krijgen.
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Artikel 7: Vanaf het ogenblik dat dit reglement in werking treedt, moet het bescheiden woonaanbod
dat in verkavelings- en bouwprojecten te verwezenlijken is volgens artikel 4.2.1, 2e lid van het
Decreet Gronden Pandenbeleid als volgt berekend worden:
- voor gronden in eigendom van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen:
40%, te verminderen met het percentage sociaal woonaanbod dat bij of krachtens dit
reglement wordt opgelegd.
- voor gronden in eigendom van overige natuurlijke of rechtspersonen: 20%, te verminderen
met het percentage sociaal woonaanbod dat bij of krachtens dit reglement wordt opgelegd.
4. Overgangsbepalingen, inwerkingtreding, geldigheidsduur en evaluatie
Artikel 8: Dit reglement treedt in werking op 1 september 2013. Aanvragen die worden ingediend op
of na deze datum vallen onder de toepassing van dit reglement.
Artikel 9: Op basis van dit reglement kan geen sociale last opgelegd worden bij vergunningen die
vrijgesteld zijn op basis van artikel 7.3.12 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid.
Artikel 10: Dit reglement is van toepassing tot uiterlijk 31 augustus 2016, tenzij de gemeenteraad het
eerder opheft of wijzigt.
Artikel 11: Zoals opgelegd in artikel 4.1.9, §2 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid evalueert de
gemeenteraad, na raadpleging van het lokaal woonoverleg, dit reglement om de drie jaar. Ze houdt
daarbij rekening met het bindend sociaal objectief van Wichelen, het al verwezenlijkte sociaal
woonaanbod en recente ramingen van de behoefte aan sociaal wonen. Ze past het reglement aan als
de evaluatie uitwijst dat dit wenselijk of noodzakelijk is.
Artikel 12: Als de gemeente het bindend sociaal objectief gerealiseerd heeft en als dit
bekendgemaakt is met een gemeentelijk bericht in de zin van artikel 4.1.8, 3e lid van het Decreet
Grond- en Pandenbeleid, kan het College percentages sociaal wonen opleggen die lager zijn dan wat
dit reglement bepaalt.

13. Aankoop van de eigendommen Anker 25 en 25+ - Fabrieksgebouw met burelen, toonzaal en
woning
De burgemeester licht dit agendapunt toe. De uitbreiding van het Ankerplein is voorzien in het BPA
Anker. Dit is het ontbrekende deel.
De raad,
Overwegende dat de woning Anker 25 een oppervlakte heeft
van 270 m² en dat het fabrieksgebouw, de burelen en de toonzaal een oppervlakte hebben van 1150
m², zodat de totaliteit van de eigendommen 14a 20ca beslaat;
Overwegende dat de gemeente reeds eigenares is van de
naastliggende woning Anker 27 en het Chirolokaal;
Overwegende dat de eigendommen Anker 25 en 25+
respectievelijk kadastraal bekend staan als Wichelen, 2de afdeling (Serskamp), sectie A nr. 87N en nr.
87R en kunnen worden aangekocht;
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Overwegende dat beide kadastrale eigendommen binnen het
goedgekeurde BPA Anker vrijwel volledig in gebied voor plein liggen;
Overwegende dat het aangewezen is om het BPA verder uit te
kunnen voeren de eigendommen aan te kopen en na sloping de gronden als bijkomende
parkeerplaats in te richten;
Gelet op het schattingsverslag d.d.15 april 2013 van Paul Kenis,
beëdigd landmeter-expert en waarin het woonhuis op € 140 000 wordt geschat en het
fabrieksgebouw met burelen en toonzaal op € 150 000;
Overwegende dat met de eigenaar is onderhandeld over een
billijke verkoopprijs voor beide eigendommen samen;
Gelet op de brief d.d. 8 juli 2013 van Advocaat Igor Rogiers,
Kalkendorp 17a 9270 Kalken waarin hij meedeelt dat zijn cliënt de aangeboden prijs van € 270 000
aanvaardt;
Gelet op het uittreksel van het kadastraal plan en de kadastrale legger;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – De eigendommen gelegen Anker 25 en 25+ en kadastraal bekend als Wichelen, 2de afdeling
(Serskamp), sectie A, nr. 87N en nr. 87R met een totale oppervlakte van 14a20ca aan te kopen van de
eigenaar, Herman Gelan, Anker 25 9260 Wichelen tegen de prijs van € 270 000.
Art. 2 – Deze aankoop te betalen op het krediet 930/712-60 van het budget 2013.
Art. 3 – Deze uitgave te financieren met een lening op 20 jaar.
Art. 4 – Een afschrift van deze beslissing aan de aan te stellen notaris en de financieel beheerder te
bezorgen.

14. Goedkeuring aangepast subsidiereglement sportraad
Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in. Het gaat om het gemeentelijk reglement om
subsidies toe te kennen. De opmerkingen die tot de aanpassing leiden komen van de
sportverenigingen zelf. De klemtoon ligt op kwaliteit : jeugdbegeleiders opleiden.
De raad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 17 december
2008 inzake de goedkeuring van een nieuw subsidiereglement voor gemeentelijk erkende
sportverenigingen.
Gelet op het decreet sport voor allen-beleid van 9 maart 2007;
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Gelet op de uitvoeringsbesluiten over dit decreet, goedgekeurd
door de Vlaamse Regering op 19 juli 2007;
Gelet op de vaststelling van het sportbeleidsplan 2008-2013 op
de algemene vergadering van de sportraad van 14 november 2007;
Gelet op de goedkeuring van het sportbeleidsplan 2008-2013
door de gemeenteraad d.d. 19 december 2007;
Gelet op het positieve advies van de gemeentelijke sportraad
van 27 mei 2013 over het nieuwe subsidiereglement;
Overwegende dat conform het decreet voor het voeren van
een Sport voor Allen-beleid minstens 50% van de ontvangen beleidssubsidie, via een
subsidiereglement, rechtstreeks aan de door het gemeentebestuur erkende sportclubs moet worden
uitbetaald;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Het aangepaste subsidiereglement voor de verdeling van de beleidssubsidie aan de door het
gemeentebestuur erkende sportverenigingen als bijlage bij deze beslissing gevoegd, wordt
goedgekeurd.
Art. 2 – Het reglement gaat in vanaf 1 september 2013.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing wordt gezonden aan de gemeentelijke sportraad, het Bloso en
de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

15. Interlokale vereniging "De Leesdijk" - Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2012 en
budget 2013
Schepen Bart Segers leidt dit agendapunt in. Hij overloopt de initiatieven van De Leesdijk, wijst op de
samenwerking met de Cultuurdijk en de Erfgoedcel Land van Dendermonde.
Raadslid Herman Van Renterghem feliciteert de medewerkers van de gemeentelijke bibliotheek : zij
zijn echt goed bezig, ook de speelpleinwerking is nog verbeterd.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 22 december 2004
waarbij de oprichtingsovereenkomst van de interlokale vereniging “De Leesdijk” werd goedgekeurd;
Gelet op artikel 18 van genoemde overeenkomst waarin wordt
bepaald dat de rekening goedgekeurd is als de gewone meerderheid van de gemeenteraden van alle
leden die goedkeurt, hetzelfde geldt voor het budget;

436

Overwegende dat jaarverslag en jaarrekening 2012 werden
goedgekeurd door het beheersorgaan van de Leesdijk in zitting van 4 maart 2013;
Gelet op bijgevoegd ontwerp van jaarverslag 2012 met
inbegrip van de jaarrekening 2012 en het budget 2013;
Overwegende dat de jaarrekening 2012 in evenwicht sluit;
Overwegende dat het budget 2013 voorziet in € 81 500
uitgaven en inkomsten;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen..
Besluit.
Art. 1 – De jaarrekening 2012 en het budget 2013 van de interlokale vereniging “De Leesdijk” worden
goedgekeurd.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de beherende gemeente van “De
Leesdijk”, p.a. Krijgshof 2 9200 Dendermonde.

15A. Vragensessie aan de gemeenteraad van Wichelen
Raadslid Kurt Rasschaert leidt dit agendapunt in.
De burgemeester vraagt of een lid van het college mag antwoorden volgens punt 8 uit het voorstel
en zo ja, hoeveel tijd dat lid krijgt om de reactie te formuleren. Raadslid Rasschaert repliceert dat
niemand een chronometer zal hanteren.
Schepen Kristof De Smet wijst erop dat de schepenen constant kunnen worden gemaild en gebeld.
De burgemeester is van mening dat de gemeenteraad op tijd moet kunnen beginnen. Genoemd
raadslid repliceert dat er maar drie vragen per zitting voorzien zijn.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 15 juni 1983 inzake
spreekrecht van het publiek voor de gemeenteraadszittingen;
Gehoord de toelichting van raadslid Kurt Rasschaert dat die
reglementering al meer dan 30 jaar oud is, dat ze niet volledig is en dat de bevolking niet meer op de
hoogte is van die vroegere reglementering;
Overwegende dat burgemeester Kenneth Taylor van oordeel is
dat de ouderdom van een besluit geen rol speelt voor de beoordeling van de degelijkheid;
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Overwegende dat de burgemeester bij amendement voorstelt
de onderwerpen te koppelen aan de bevoegdheden van de gemeenteraad die vermeld zijn in artikel
43 §2 van het gemeentedecreet;
Gelet op art. 42 §1 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Enig artikel - Voor het begin van de openbare zitting wordt gedurende een half uur aan de inwoners
van de gemeente Wichelen de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen aan de gemeenteraad
volgens deze procedure:
1. De sessie wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad;
2. De instanties die spreekrecht krijgen zijn:
- individuele burgers van de gemeente;
- groepen van burgers van de gemeente;
- vertegenwoordigers van verenigingen.
3. De tussenkomst kan een vraag, een standpunt of een toelichting betreffen in verband met alle
onderwerpen van gemeentelijk belang die zijn vermeld in artikel 43§2 van het gemeentedecreet;
4. Vragen of onderwerpen moeten worden ingediend ten laatste 10 werkdagen voor de
gemeenteraad om de bevraagde de mogelijkheid te geven een gefundeerd antwoord te geven.
De vraagsteller zal door de voorzitter van de gemeenteraad geïnformeerd worden wanneer zijn
vraag behandeld zal worden, uiterlijk drie werkdagen voor de betreffende gemeenteraad. De
gemeenteraadsleden worden eveneens op de hoogte gebracht van mogelijke vragen die
behandeld zullen worden.
5. De voorzitter van de gemeenteraad beslist over de ontvankelijkheid van het onderwerp / de
vraag. Hij heeft het recht om vragen en informatie onontvankelijk te verklaren met name:
- vragen en informatie over privé-aangelegenheden;
- vragen over standpunten en houdingen van gemeenteraadsleden op de dagorde;
- vragen die geen betrekking hebben op het algemeen belang;
- vragen over punten van de besloten zitting;
6. Bij niet-ontvankelijkheid wordt de vraagsteller door de voorzitter hierop gewezen met aangeven
van de reden voor de niet-ontvankelijkheid;
7. De vraagstelling blijft beperkt tot 1 vraag per instantie per gemeenteraad gericht aan een lid van
het College van Burgemeester en Schepenen;
8. De uiteenzetting en het stellen van de vraag mag niet langer duren dan drie minuten. Het
beantwoorden van de vraag wordt eveneens beperkt tot vijf minuten.
Na het antwoord heeft de vraagsteller en vervolgens nog één gemeenteraadslid per fractie de
mogelijkheid zich aan te sluiten bij de vraagsteller en verduidelijking te vragen of een bijvraag te
stellen;
9. De voorzitter waakt over de tijdsduur van de tussenkomsten en de goede orde;
10. Het bevraagde lid van het schepencollege mag opteren om het antwoord op een bijvraag te
verdagen naar een volgende spreekrechtsessie, waarop deze vraag prioriteit zal krijgen;
11. De spreekrechttijd duurt maximum een half uur. Er worden maximaal drie vragen behandeld per
sessie. Vragen die niet behandeld kunnen worden, worden naar de volgende gemeenteraad
verschoven, waar ze prioritair behandeld zullen worden.
De zitting wordt geschorst om 21.16 uur en voortgezet om 21.21 uur.
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Overeenkomstig artikel 29 van het gemeentedecreet beslissen volgende raadsleden tot de
spoedeisendheid van agendapunt 15B wegens de officiële opening van het nieuwe gebouw van de
gemeenteschool ‘De Meander’ Wichelen op zaterdag 31 augustus en het begin van het nieuwe
schooljaar op maandag 2 september 2013 : Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart
Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, 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, Kurt Rasschaert,
Gert Van Tittelboom en Luc Galle.
15 B. Aankoop 4 laptops voor school Wichelen en 1 laptop voor Sociaal Huis voor digitale borden
- Goedkeuring gunning - Aktename collegebesluit d.d. 23 augustus 2013
Raadslid Jan Baeyens vraagt of de aankoop kadert in een raamcontract. Schepen Christoph Van de
Wiele ontkent dat. De burgemeester licht toe dat het om laptops voor de nieuwe digiborden in de
klaslokalen gaat, die nodig zijn bij de opening van de school.
Schepen Kristof De Smet stelt dat het de bedoeling was om met bestaande pc’s de opstart te doen,
wat niet mogelijk bleek. Er komt nog een investering met nieuwe pc’s.
De raad,
Gelet op het collegebesluit d.d. 23 augustus 2013 inzake de
aankoop van 4 laptops voor de school Wichelen en 1 laptop voor sociaal huis voor digitale borden –
Goedkeuring gunning;
Gelet op artikel 157 van het gemeentedecreet;
Besluit
Enig artikel – Neemt akte van het collegebesluit d.d. 23 augustus 2013 inzake de aankoop van 4
laptops voor school Wichelen en 1 laptop voor sociaal huis voor digitale borden – Goedkeuring
gunning.
Raadslid Kurt Rasschaert vraagt wanneer de mobiliteitsraad wordt samengesteld. Schepen Daniël
Praet meent dat dat in september zal zijn.
Genoemd raadslid vraagt ook hoe het gesteld is met de sporthal. Schepen Kristof De Smet stelt dat
voor het ruimtelijk uitvoeringsplan een woonzone moet worden omgevormd naar landbouwgebied.
Dat is heel delicaat. Wie zijn woongebied omgezet ziet naar agrarisch gebied, zou daar zelf niet
gelukkig mee zijn. De Vlaamse overheid is daarin onwrikbaar. De gemeente moet nu met DDS aan
tafel om dat probleem op te lossen.
Raadslid Herman Van Renterghem vraagt zich af wat er is gebeurd met zijn vraag naar bijkomende
signalisatie op de gewestweg N442 in de Paepestraat te Wichelen. 51 % van de chauffeurs houdt zich
daar niet aan de snelheidsbeperking. Ofwel moeten er extra snelheidsbeperkingsborden komen,
ofwel verkeerstekens geverfd op de bestrating. De burgemeester antwoordt dat het Gewest geen
signalisatie op de grond zal toelaten. Drie weken voor de lokale politie daar verbaliseert, hangt ze
preventieve snelheidsmeters.
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Raadslid Van Renterghem vindt de parking naast praatcafé Markoen een vuile bedoening : ze is
stoffig als het droog is, het is een pap als ze nat is. Er zijn veel klachten over. Schepen Kristof De Smet
vindt een andere verharding dan dolomiet onevenredig duur.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of er nog bijkomende werken tussen de atriumwoningen in de
Doornweg worden uitgevoerd : het water bleef op de klinkerpaden staan en kwam zelfs in de
voortuinen. Schepen Albert Van Malderen stelt dat er riolering wordt gelegd en dat zo dat probleem
opgelost zou moeten zijn. Genoemd raadslid is van mening dat waar zich het grootste probleem
situeerde, niets wordt gedaan, met name in het straatje richting buurthuis. De burgemeester maakt
duidelijk dat de intercommunale DDS de werken uitvoert en betaalt, daarover is onderhandeld. Het
stuk dat het raadslid vermeldt, ligt volgens hem nog heel goed. De schepen beaamt dat en denkt niet
dat ook dat stuk zal worden aangepakt. Er is nagegaan waar het probleem zich situeerde en waar de
vraag is gesteld en daar wordt gewerkt.
De voorzitter kondigt aan dat de volgende raadszitting plaats zal hebben op woensdag 25 september
2013.

GEHEIME ZITTING

De raadsleden Inge Van Steendam en Kurt Rasschaert verlaten de zitting overeenkomstig art. 27, §1,
1° van het gemeentedecreet.
16. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - Aanstelling van de leden
De raad,
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 9;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 2000
tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de
provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat de commissie in onze gemeente van ruim
11 000 inwoners 13 leden mag tellen onder wie minimum één vierde deskundigen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 februari 2013
inzake de aanwijzing van de maatschappelijke geledingen in de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening;
Overwegende dat daarbij volgende geledingen één of meer
vertegenwoordigers zijn toegekend : land- en tuinbouw, werkgevers of zelfstandigen, werknemers,
natuurverenigingen, jeugdverenigingen, seniorenverenigingen en sportverenigingen;
Gelet op de omzendbrief BB2007/03 d.d. 4 mei 2007 van de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering inzake de
toepassing van artikel 200 van het gemeentedecreet en van artikel 193 van het Provinciedecreet over
de man-vrouwverhouding in adviesraden en overlegstructuren;
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Gelet op de brief d.d. 4 juni 2007 van de Provincie OostVlaanderen, dienst 33 Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw inzake bovengenoemde omzendbrief;
Gelet op de oproepen tot kandidaatstelling via het
gemeentelijk informatieblad InStroom van maart 2013, de gemeentelijke website en de plaatselijke
pers;
Gelet op de ingekomen kandidaatstellingen waarbij volgende kandidaten, luidens hun
kandidaatstelling of die van een representatieve organisatie volgende maatschappelijke geledingen
vertegenwoordigen :
-

Land- en tuinbouw : Roger Vanderstuyft en Katleen De Braekeleer
Werkgevers of zelfstandigen : Renaat Rogiers en Marc Van Assche
Werknemers : Linda De Gussem, Christine Van den Abeele, Marc De Smet, Caroline
Verstraeten en Willy Van Hecke
Natuurverenigingen : Rudi Clinckspoor en Peter Claus
Jeugdverenigingen : Ellen Van den Bogaert, Joachim Van Eetvelde en Sarah Stroobant
Seniorenverenigingen : Lisette Van Acker en Marie-Louise Fiers
Sportverenigingen : Nico De Gussem en Gerda Grepdon

Gelet op de kandidaatstellingen als deskundige van volgende
personen : An Spitaels, Paul Matthys, Ellen Van den Bogaert, Katrien De Paepe, Antoine Raman,
Michaël Casteels, Edwin De Ceukelaire, Maarten Cromphout, Barbara Bressinck, Sibille Goeman,
Kristoff De Winne, Willy Melkenbeeck, Toon Le Percq en Robert Van Steendam;
Op voordracht van het college van burgemeester en
schepenen;
Overwegende dat niemand van de voorgestelde kandidaten lid
is van een adviescommissie inzake ruimtelijke ordening op een andere bestuurlijk niveau;
Overwegende dat in het voorstel minstens vier
maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd zijn;
Overwegende dat het voorstel aan de voorgeschreven manvrouwverhoudingen voldoet, zowel bij de effectieve kandidaten als bij het geheel van de kandidaten
effectieven en opvolgers;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en
schepenen waarbij Robert Van Steendam, die directeur Huisvesting is geweest bij de
intercommunale DDS en de afgelopen jaren voorzitter van de Gecoro was, opnieuw als voorzitter
wordt voorgedragen; waarbij Maarten Cromphout, bouwkundig ingenieur bij een ontwerpbureau en
voormalig leider van Chiro Juventud Wichelen als ondervoorzitter wordt voorgedragen; waarbij An
Spitaels, Antoine Raman en Sibille Goeman, respectievelijk bestuurssecretaris-planoloog,
gepensioneerd schatter van onroerende goederen en vastgoedmakelaar als andere deskundigen
worden voorgedragen; dat Ellen Van den Bogaert, Katrien De Paepe, Kristoff De Winne en Willy
Melkenbeeck, respectievelijk studente landmeetkunde, ingenieur-architect, master in real estate en
gepensioneerd werkleider gemeentelijke technische dienst als plaatsvervangende deskundigen
worden voorgedragen;
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Overwegende dat Christa Petit, gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar, als secretaris van de Gecoro wordt voorgedragen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Els Stichelmans en Karel Bontinck, assisteren de voorzitter bij het tellen
van de stemmen.
De uitslag van de stemming is :
Effectieven :

Plaatsvervangers :

Land- en tuinbouw
Roger Vanderstuyft : ja : 19 stemmen

Katleen De Braekeleer : ja :19 stemmen

Werkgevers/zelfstandigen
Renaat Rogiers : ja : 19 stemmen

Marc Van Assche : ja : 19stemmen

Natuurverenigingen
Rudi Clinckspoor : ja : 19 stemmen

Peter Claus : ja : 19 stemmen

Werknemers
Marc De Smet : ja : stemmen
Caroline Verstraeten : ja : 19 stemmen

Christine Van den Abeele : ja : stemmen
Linda De Gussem : ja : 19 stemmen

Seniorenverenigingen
Lisette Van Acker : ja : 19 stemmen

Marie-Louise Fiers : ja : 19 stemmen

Jeugdverenigingen
Sarah Stroobant : ja : 19 stemmen

Joachim Van Eetvelde : ja : 19 stemmen

Sportverenigingen
Nico De Gussem : ja : 19 stemmen

Gerda Grepdon : ja : 19 stemmen

Deskundigen
Robert Van Steendam : ja : 19 stemmen
An Spitaels : ja : 19 stemmen
Antoine Raman : ja : 19 stemmen
Maarten Cromphout : ja : 19 stemmen
Sibille Goeman : ja : 19 stemmen

Ellen Van den Bogaert : ja : 19 stemmen
Katrien De Paepe : ja : 19 stemmen
Kristoff De Winne : ja : 19 stemmen
Willy Melkenbeeck : ja : 19 stemmen

Gaat over tot stemming voor de aanduiding van voorzitter,
ondervoorzitter en secretaris;
De uitslag van de stemming is :
Voorzitter : Robert Van Steendam : ja : 19 stemmen
Ondervoorzitter : Maarten Cromphout : ja : 19 stemmen
Secretaris : Christa Petit : ja : 19 stemmen
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Besluit
Art. 1 – Aan te stellen als lid van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening :
Effectieven
Namens de land- en tuinbouw
Roger Vanderstuyft, Doornstraat 47a Serskamp

Plaatsvervangers

Katleen De Braekeleer, Krijgelstraat 5
Schellebelle

Namens de werkgevers/zelfstandigen
Renaat Rogiers, Bohemen 124 Wichelen

Marc Van Assche, Meerbos 18 Schellebelle

Namens de natuurverenigingen
Rudi Clinckspoor, Schoolstraat 14b Serskamp

Peter Claus, Wetterensteenweg 33 Serskamp

Namens de werknemers
Marc De Smet, Bruin Kruis 2 Serskamp
Caroline Verstraeten, Kloosterland 35 Schellebelle

Christine Van den Abeele, Oostakkerstraat 9
Schellebelle
Linda De Gussem, Stationsstraat 14 Schellebelle

Namens de jeugdverenigingen
Sarah Stroobant, Pareel 11 Schellebelle

Joachim Van Eetvelde, Nederkouter 74 Wichelen

Namens de seniorenverenigingen
Lisette Van Acker, Pijpoelstraat 14 Schellebelle

Marie-Louise Fiers, Wanzelesteenweg 105 Serskamp

Namens de sportverenigingen
Nico De Gussem, Moleneed 32 Serskamp

Gerda Grepdon, Suikerstraat 22 Schellebelle

Als deskundigen
Robert Van Steendam, Bergstraat 15 Schellebelle
An Spitaels, Vrankrijkstraat 56 Schoonaarde
Antoine Raman, Nieuwstraat 65c Serskamp
Maarten Cromphout, Galgenberg 61 Serskamp
Sibille Goeman, Boterhoek 23 Wichelen

Ellen Van den Bogaert, Doornweg 56 Wichelen
Katrien De Paepe, Denderstraat 6 Aalst
Kristoff De Winne, Oud-Smetlede 87 Smetlede
Willy Melkenbeeck, Pijpoelstraat 2c
Schellebelle

Art. 2 – Robert Van Steendam, Bergstraat 15 Schellebelle, wordt aangesteld als voorzitter, Maarten
Cromphout, Galgenberg 61 Serskamp, wordt aangesteld als ondervoorzitter en Christa Petit,
Hoekstraat 1b 9260 Schellebelle, wordt aangesteld als vaste secretaris van de Gecoro.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing wordt voor goedkeuring toegestuurd aan de Deputatie van de
provincie Oost-Vlaanderen.

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
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De zitting wordt gesloten te 21.41 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

L. Galle.

