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Zitting van 29 januari 2014
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

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

De zitting wordt geopend om 20.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1.

Ontslag raadslid
De raad,

Gelet op het schrijven d.d. 6 januari 2014 van Dietlinde
Bombeke, Suikerstraat 14 9260 Wichelen (Schellebelle) waarbij zij haar ontslag als gemeenteraadslid
aanbiedt;
Gelet op art. 15 van het gemeentedecreet;
Neemt akte van dit ontslag
Frederick Venneman vervoegt zich bij de zitting.

2.

Eedaflegging en aanstelling plaatsvervangend raadslid
De raad,

Gelet op het schrijven d.d. 6 januari 2014 waarbij
gemeenteraadslid Dietlinde Bombeke haar ontslag aanbiedt;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden waarbij akte is
genomen van haar ontslag;
Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat een
plaatsvervangend raadslid aan te stellen van dezelfde lijst van mevrouw Dietlinde Bombeke;
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Overwegende dat de heer Frederick Venneman de
eerstvolgende plaatsvervanger is en bijgevolg in aanmerking komt voor die vervanging;
Gelet op het verslag van de heer Kenneth Taylor,
burgemeester, waaruit blijkt dat hij nog steeds voldoet aan het domicilie- en nationaliteitsvereiste,
dat hij zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap met
een der raadsleden of wegens het uitoefenen van een ambt; dat hij geen veroordelingen heeft
opgelopen die hem van het recht tot het uitoefenen van een mandaat zouden uitsluiten;
Gelet op het gemeentedecreet;
Besluit
De geloofsbrieven van de heer Frederick Venneman worden goedgekeurd.
De betrokkene wordt ter zitting uitgenodigd en legt in handen van de voorzitter de volgende eed af :
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
De heer Frederick Venneman wordt als effectief raadslid aangesteld. Hij zal het mandaat van de
mevrouw Dietlinde Bombeke beëindigen. Hij zal de laatste plaats op de voorranglijst bekleden.

3.

OCMW-Budget 2013 - Budgetwijziging nr. 1 - Kennisname

Schepen Christoph Van de Wiele, tevens OCMW-voorzitter, licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 januari 2010
waarbij de meerjarenplanning 2010 – 2013 van het OCMW werd goedgekeurd;
Gelet op het besluit d.d. 17 december 2013 van de raad voor
maatschappelijk welzijn waarbij de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2013 van het OCMW werd
vastgesteld;
Gelet op de financiële nota bij die budgetwijziging;
Overwegende dat de budgetwijziging een aanpassing is over de
verschillende activiteitencentra heen van kredieten voor kaskosten en kasopbrengsten van het
exploitatiebudget;
Overwegende dat het investeringsbudget overzichtelijker werd
gemaakt en dat het krediet voor de aankoop en renovatie van het LOI aan de Doornweg 4 uit het
overschot op de gemeentelijke bijdrage werd opgetrokken;
Gelet op art. 156 en art. 150 van het decreet van 19 december
2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
Overwegende dat de bedragen vermeld in de budgetwijziging
nr. 1 van het OCMW-budget 2013 overeenstemmen met het geodgekeurde meerjarenplan en de
gemeentelijke bijdrage niet gewijzigd wordt;
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Besluit.
Art. 1 – Neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2013 van het OCMW.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de OCMW-voorzitter en aan de heer
Provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.

4.

OCMW Meerjarenplanning 2014 - 2019 - Goedkeuring

Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. Er is slechts één prioritaire doelstelling
opgenomen in de OCMW-meerjarenplanning, met name het laagdrempelig worden van de diensten.
Bedoeling daarvan is de rapportering naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur zo beperkt
mogelijk te houden. Naar de OCMW-raad zal wel zeer regelmatig feedback gegeven worden.
Er zal preventief en pro-actief gewerkt worden. Als sociale dienst gaat het OCMW de baan op, net
zoals de plannen voor de mobiele bevolkingsdienst aan huis. De site Molenkouter wordt verder
ontwikkeld en er wordt sterk ingezet op vrijwilligerswerking.
Raadslid Els Stichelmans merkt op dat de mantelzorg nu bij het OCMW is ondergebracht. Voor de
herinvulling van het reglement mantelzorgpremie is het behoefteonderzoek evenwel pas in 2015
gepland. De schepen antwoordt dat ’s anderendaags de telefonische bevraging begint, nu wordt de
nieuwe regelgeving ingevoerd, later wordt ze geëvalueerd. Schepen Anneleen Rimbaut vult aan dat
bvb. een respijtpremie kan worden ingevoerd zoals in Nederland, zodat een mantelzorger een halve
dag vrij kan zijn. Het zijn die behoeften die zullen worden onderzocht.
Raadslid Herman Van Renterghem weet dat vanuit de privésector vandaag de dag de vraag aan
OCMW-rusthuizen wordt gesteld om over ze over te nemen. OCMW-rusthuizen zijn immers vaak
verlieslatend. Hij vraagt of het Wichelse OCMW die vraag al heeft gekregen en wat de visie is.
Schepen Van de Wiele stelt dat privébedrijven zich op schaalvergroting richten, maar het OCMW wil
de dienstverlening op niveau houden, anders is kwaliteitsverlies mogelijk. Het OCMW zal op
dergelijke vragen dus niet ingaan. Er worden ook geen diensten afgebouwd. Bij een overheveling zijn
er ook belangrijke aandachtspunten, bvb. bij de sociale maribel waar de referteperiode een rol
speelt. Daardoor komen openbare besturen die personeelsleden afstoten in de problemen. De
burgemeester vraagt wat het standpunt van de N-VA is daaromtrent. De partij heeft immers ook een
vertegenwoordiger in het Vast Bureau. Raadslid Van Renterghem is van oordeel dat het OCMW een
en ander kan aanbieden, maar dat alles betaalbaar moet blijven.
Raadslid Gert Van Tittelboom merkt op dat de jaarlijkse dotatie voor het OCMW naar beneden gaat.
Schepen Van de Wiele verklaart te streven naar efficiëntieverbetering door de stijging van 76 naar
110 kamers in het Woon- en Zorgcentrum. Dat moet een positief effect hebben op de gemeentelijke
bijdrage. Er komen ook jaarcontracten voor bestellingen. Er kan niet onmiddellijk gezakt worden met
de gemeentelijke bijdrage, omdat investeringen pas over 2 tot 3 jaar renderen. De burgemeester vult
aan dat de lening voor het huidige rusthuis tot 2014 loopt : als die lening wegvalt, valt ook een deel
van de schuldenlast weg. Raadslid Van Tittelboom kan daarmee akkoord gaan als er geen negatieve
gevolgen zijn voor de dienstverlening. Schepen Christoph Van de Wiele wil samen met het privéinitiatief van het WZC op de Anker subsidieaanvragen indienen.

92
Raadslid Herman Van Renterghem vraagt hoe het probleem van extra personeel kan worden
opgelost. Dat blijkt overal een probleem te zijn. Volgens de OCMW-voorzitter komt er door de
herstructureringen van ziekenhuizen een kentering wat de beschikbaarheid van verplegend en
verzorgend personeel betreft, maar het OCMW wil ook het vrijwilligersbeleid verder uitbouwen.
De raad,
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn
d.d. 17 december 2013 waarbij de strategische meerjarenplanning 2014 – 2019 van het OCMW werd
vastgesteld;
Gelet op het document meerjarenplanning 2014 – 2019 van
het OCMW, dat uit een strategische nota, een financiële nota en het eigenlijke meerjarenplan
bestaat;
Gelet op het besluit d.d. 6 december 2013 van het college van
burgemeester en schepenen houdende gunstig advies voor het ontwerp van meerjarenplanning 2014
– 2019 van het OCMW;
Gelet op art. 148 §1 van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen voor de jaren
2014 tot en met 2019 respectievelijk worden geraamd op € 1 825 000, € 1 825 000, € 1 725 000, € 1
725 000, € 1 625 000, € 1 625 000;
Overwegende dat de meerjarenplanning geen aanleiding geeft
tot opmerkingen;
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 en Rosa Van den Abeele) bij 9
onthoudingen (Luc Van Leuven, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt
Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Frederick Venneman en Luc Galle)
Besluit.
Art. 1 – De strategische meerjarenplanning 2014 – 2019 van het OCMW wordt goedgekeurd.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de OCMW-voorzitter en aan de heer
Provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.

5.

OCMW-Budget 2014 - Kennisname

Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden waarbij de
strategische meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW werd goedgekeurd;
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Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn
d.d. 17 december 2013 waarbij het budget 2014 van het OCMW werd vastgesteld;
Gelet op het budget 2014 dat een beleidsnota, een financiële
nota en een toelichting omvat;
Gelet op het besluit d.d. 6 december 2013 van het college van
burgemeester en schepenen houdende gunstig advies voor het OCMW-budget 2014;
Gelet op art. 150 van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Overwegende dat de bedragen vermeld in het budget 2014
overeenstemmen met het goedgekeurde meerjarenplan; dat de gevraagde exploitatietoelage van
€ 1 825 000 overeenkomt met het cijfer voorzien in de meerjarenplanning;
Besluit
Art. 1 – Neemt kennis van het budget 2014 van het OCMW.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de OCMW-voorzitter en aan de heer
Provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 9000 Gent.

6.

Belasting op de afgifte van internationale rijbewijzen

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op het decreet van 31 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende
het rijbewijs en latere wijzigingen;
Gelet op de brief d.d. 26 november 2013 van de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer inzake de retributie op het afleveren van internationale
rijbewijzen;
Overwegende dat tot 1 februari 2014 de federale retributie
voor het afleveren van een internationaal rijbewijs wordt vastgesteld op € 16 en dat de gemeente
niet langer een onkostenvergoeding wordt toegekend, maar dat ze wel bovenop dat bedrag een
gemeentetaks kan vaststellen;
Overwegende dat het aangewezen is om een gelijkaardig tarief
te bepalen als voor de afgifte van gewone rijbewijzen;
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Overwegende bovendien dat het opportuun is de nieuwe
tarieven te koppelen aan de gezondheidsindex om een jaarlijkse aanpassing aan de levensduurte te
kunnen realiseren;
Gelet op de artikelen van het gemeentedecreet inzake het
bestuurlijk toezicht;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Een belasting te heffen ten laste van de personen aan wie een internationaal rijbewijs wordt
afgeleverd. De belasting is verschuldigd bovenop de kostprijs aangerekend door de FOD Mobiliteit
(momenteel € 16) met ingang van 1 februari 2014 en voor een termijn van 6 jaar (dus tot en met 31
december 2019).
Art. 2 – De belasting vastgesteld op € 9.
Art. 3 – Het bovenvermelde tarief wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Het wordt op 1
februari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand januari van het voorgaande jaar
volgens de formule R X I : i waarbij :
R = tarief zoals vastgesteld in artikel 2 van dit besluit
I = index van de maand januari van het lopende jaar = januari 2015 bij de eerste aanpassing, i.c.
februari 2015
i = de index van de maand januari 2014
Het verkregen resultaat wordt naar de hogere tien eurocent afgerond.
Art. 4 – Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting in consignatie worden gegeven bij de
financieel beheerder of bij haar afgevaardigde als het stuk niet onmiddellijk bij zijn aanvraag
afgegeven kan worden.
Art. 5 – De contantbelasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante
inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting een kohierbelasting.
Art. 6 – De belastingsplichtige kan een bezwaar tegen deze beslissing indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet gemotiveerd worden, ondertekend zijn en op straffe
van nietigheid schriftelijk worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend
binnen de drie maanden vanaf de datum van de contante inning van de belasting, of ingeval van
inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of
van de kennisgeving van de aanslag.
Art. 7 – Deze beslissing wordt aan de heer Gouverneur opgestuurd.

7.

Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Wetterensteenweg Serskamp

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Ook de brandstofpompen van de aanpalende garage
worden door deze maatregel beter toegankelijk.
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De raad,
Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot
coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij
de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari
2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van
de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat de bewoonster van de Wetterensteenweg
10 heeft gevraagd om een parkeerverbod uit te vaardigen tegenover de uitrit van de garage bij haar
woning;
Overwegende dat haar overbuur, garage Rasschaert, daarmee
akkoord kan gaan indien het parkeerverbod beperkt blijft tot het deel van de rijweg voor hun
brandstofpompen en de twee parkeerplaatsen voor hun woning gevrijwaard blijven;
Overwegende dat de bewoonster van de Wetterensteenweg
10 zo haar garage makkelijker kan in- en uitrijden;
Overwegende dat men maatregelen moet treffen voor een
veilig verkeer;
Overwegende dat de weg behoort tot het beheer van de
gemeente;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Het is verboden te parkeren op de Wetterensteenweg te Serskamp tegenover de
garagepoort van de woning Wetterensteenweg 10 over de breedte van de brandstofpompen van
garage Rasschaert.
Art. 2 – Deze maatregel zal aangeduid worden door een gele onderbroken streep op de rand van de
rijbaan.
Art. 3 – Deze beslissing zal voor kennisneming opgestuurd worden aan de Afdeling Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, Koning
Albert II-laan 20 bus 2 1000 Brussel voor haar inwerkingtreding.
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Art. 4 – Daarna wordt de beslissing opgestuurd aan de heer Gouverneur, Dienst Mobiliteit,
Gouvernementstraat 1 9000 Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Dendermonde en de Politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen, Zuiderdijk 2 9230 Wetteren.

8.

Noodplanning en crisisbeheer - Contactcenter bij noodsituaties - Goedkeuring overeenkomst

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Enkel bij het activeren van het contactcenter moeten de
prestaties worden vergoed. Bij een eventuele ramp voel je snel dat je niet te lang zelf moet beheren
als gemeente, omdat een overgang naar het provinciale of federale niveau mogelijk is.
Raadslid Gert Van Tittelboom merkt op dat er geen overzicht van de gebruikskosten of uurtarieven in
het dossier steekt. De burgemeester stelt dat, als puntje bij paaltje komt, de federale overheid
financieel tussenbeide zal komen. Als de ramp plaatselijk blijft, zal de gemeente van deze
mogelijkheid geen gebruik maken. De inschakeling van het federaal contactcenter maakt de
aangelegenheid immers complexer, die mensen kennen de situatie ter plekke niet. Onze gemeente
beschikt over een netwerk van 40 vrijwilligers die de telefoon willen komen bemannen bij een ramp.
Dat blijft de beste manier om burgers te woord te staan.
De raad,
Overwegende dat bij noodsituaties met een zekere omvang
het crisisbeheer en de communicatie van groot belang zijn;
Gelet op de brief d.d. 19 december 2013 van de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Crisiscentrum, Hertogsstraat 53 1000
Brussel inzake de oprichting van een contact center bij noodsituaties;
Overwegende dat de Algemene Directie Crisiscentrum in het
kader van zijn opdrachten voor de noodplanning en het crisisbeheer een contact center ter
beschikking stelt om bij noodsituaties de bevolking te informeren;
Overwegende dat hiervoor een raamcontract werd afgesloten
voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2017 met de Belgische onderneming IPG;
Overwegende dat de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD
Volksgezondheid zijn overeengekomen om de mogelijkheid te voorzien om zowel de oproepen
‘Discipline 5’(algemene informatie) als de oproepen ‘Discipline 2’(slachtofferinformatie) te
behandelen via het Contact center bij noodsituaties;
Overwegende dat een overeenkomst dient afgesloten te
worden met IPG om gebruik te kunnen maken van het contact center; dat die overeenkomst als doel
heeft de activerings- en gebruiksomstandigheden van het contact center bij noodsituaties te
omschrijven en bij de activering een snelle authentificatie mogelijk te maken;
Gelet op het bijgevoegde ontwerp van overeenkomst;
Overwegende dat de ondertekening van de overeenkomst
geen directe financiële weerslag heeft en dat enkel het effectief gebruik van het contact center bij
een noodsituatie of een oefening ten laste valt van de gemeente;
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Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Bijgevoegde overeenkomst met IPG Contact Solutions NV, Pachecolaan 34-36, 1000 Brussel
in het kader van de noodplanning en het crisisbeheer goed te keuren.
Art. 2 – De kosten voor de eventuele activering van het contact center te voorzien in het jaarlijks
budget.
Art. 3 – De burgemeester en de secretaris te machtigen de overeenkomst namens het
gemeentebestuur te ondertekenen.
Art. 4 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan het Crisiscentrum, Hertogsstraat 53 1000 Brussel
samen met een exemplaar van de overeenkomst.

9.

Onderhoud openbaar groen 2014 via sociale tewerkstelling - Goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Al enkele jaren doet de gemeente een
beroep op sociale tewerkstelling. Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of de werken niet door de
technische dienst kunnen worden uitgevoerd. De schepen beaamt dat, maar stelt dat ondersteuning
via sociale tewerkstelling wenselijk is en blijft.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering,
de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

98
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, § 2;
Overwegende dat het aan te raden is om het onderhoud van
het openbaar groen gedeeltelijk uit te besteden aan een externe organisatie;
Overwegende dat het mogelijk is om hiervoor samen te
werken met een organisatie die werkt via sociale tewerkstelling;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoud
openbaar groen 2014 via sociale tewerkstelling” een bijzonder bestek met nr. 2014/01 werd
opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 54.546,00 excl. btw of € 66.000,66 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget 2014;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014/01 en de raming voor de
opdracht “Onderhoud openbaar groen 2014 via sociale tewerkstelling”, opgesteld door de
Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 54.546,00 excl. btw of € 66.000,66 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2014.

10. Verkaveling « Pruytenshof » - Goedkeuring wegtracé
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Raadslid Sara Hiltrop stelt vast dat er enkel
parkeerplaatsen voorzien zijn voor de mensen die er gaan wonen. Wat bij evenementen in ‘t
Ankerpunt ? Er is al niet veel parkeergelegenheid bij evenementen in die buurt.
De burgemeester deelt mee dat de gemeente eigenares is geworden van alle gebouwen rond ‘t
Ankerpunt. Na sloping daarvan wordt het Ankerplein driemaal zo groot als nu. Langsheen de wegenis
in Pruytenshof zijn 56 parkeerplaatsen voorzien. De uitgevoerde mobiliteitsstudie in die buurt heeft
bevestigd dat er bij uitvoering van de plannen voldoende parkeerplaatsen zullen zijn. De mensen die
in Pruytenshof gaan wonen, zullen ook op hun oprit kunnen parkeren. Raadslid Hiltrop vraagt wat de
plannen zijn voor het middenplein. De burgemeester antwoordt dat op het middenplein volgens het
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BPA appartementen zijn voorzien. Schepen Kristof De Smet wil ook stimuleren dat mensen te voet of
met de fiets naar ‘t Ankerpunt komen.
De raad,
Gelet op de vraag d.d. 16 juli 2010 van IMMO-PIMA NV, Anker
1 9260 Wichelen, tot het verkavelen van de gronden gelegen op de percelen kadastraal bekend als
Wichelen afdeling 2 sectie A nrs 108K, 108L, 109Z;
Overwegende dat hiervoor de nodige wegenis- en
rioleringswerken dienden te gebeuren;
Gelet op het bij ministerieel besluit d.d. 5 juni 2010
goedgekeurd BPA “Binnengebied Anker Serskamp”;
Overwegende dat de verkavelaar IMMO-PIMA NV, Anker 1
9260 Wichelen, het studiebureau Goen heeft aangesteld voor het opmaken het ontwerp van de
wegenis;
Overwegende dat de toegang tot de verkaveling zoals die werd
voorzien in het BPA via het kruispunt Biesakker-Bremenhulstraat is gerealiseerd;
Overwegende dat het studiebureau Goen, Massemsesteenweg
1-3 9230 Wetteren, een raming heeft gemaakt van de totale kosten van de aan te leggen wegenis;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Het wegtracé en definitief ontwerp voor de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling
“Pruytenshof” d.d. 1 juli 2010 opgemaakt door GOEN studiebureau bvba, Massemsesteenweg 1-3
9230 Wetteren goed te keuren. Het ontwerp omvat het grondplan, de lengteprofielen, de
dwarsprofielen en de details.
Art. 2 – Deze beslissing wordt aan Ruimte Vlaanderen, Gebr. Van Eyckstraat 4-6 9000 Gent
opgestuurd.

11. Plaatsing monumentverlichting (oorlogsmonument) Dorp Schellebelle
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. De monumentverlichting wordt er geplaatst op vraag
van de Oudstrijdersbond van Schellebelle, die overigens ook € 2 000 wil meebetalen.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 juni 2013 houdende
de goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de restauratie van het
oorlogsmonument op het Dorp te Schellebelle;
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Gelet op het besluit d.d. 20 september 2013 van het college
van burgemeester en schepenen inzake de goedkeuring van de gunning van de restauratie van het
oorlogsmonument op het Dorp in Schellebelle aan de nv M.R.T., Souverainestraat 38-42 9800 Deinze;
Overwegende dat het in het jaar van de herdenking van ‘100
jaar Groote Oorlog’ past om het geklasseerde en gerestaureerde oorlogsmonument ook bij duisternis
in de kijker te plaatsen;
Gelet op de brief d.d. 12 september 2013 van Imewo, Heistraat
88 9100 Sint-Niklaas met de offerte voor de verlichting van het oorlogsmonument;
Overwegende dat het om het leveren en plaatsen van vier
grondspots van roestvrij edelstaat gaat;
Gelet op het bijgevoegd plan;
Gelet op het mailbericht d.d. 24 september 2013 van de
Koninklijke Nationale Strijdersbond, afdeling Schellebelle, waaruit blijkt dat de vereniging een
financiële bijdrage van € 2 000 wenst te leveren voor de verlichting van het oorlogsmonument op het
Dorp van Schellebelle;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Eandis/Imewo, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas, vier grondspots type ETC 140 – 24 LED/24W –
IP 67 – veiligheidsklasse 1 – robuust – waterdicht huis van roestvrij edelstaal – kleurtemperatuur
4 000 K in kleur RAL 7001 te laten leveren en plaatsen evenals een paaltje van 1 meter voor de
aansturing en differentieelbeveiliging van de spots ter hoogte van de groenstrook op een niethinderende plaats tegen de totale prijs van € 5 548,96.
Art. 2 – Deze uitgave te betalen op de voorziene kredieten van het budget 2014.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing op te sturen naar Eandis, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas.

12. Aanstellen provincie Oost-Vlaanderen als opdrachtencentrale voor de levering van
'multifunctionals en beheersysteem'.
Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. De grote printerinstallaties zullen worden
vervangen. Het contract met de provincie dateert van 2010. Nu krijgen we voor een lagere huurprijs
twee toestellen meer ter beschikking.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of een scanfunctie en tekstherkenning voorzien zijn. Hij stelt ook
voor bij dikke bundels recto verso te kopiëren.
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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 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering,
de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
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;
Gelet op het besluit van de provincieraad van Oost-Vlaanderen
van 28 april 2010 met betrekking tot beheersysteem voor afdrukbeheer met multifunctionals waarbij
goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. ICT/2010/003 voor de opdracht “Raamcontract
multifunctionals en beheersysteem” met een algemene offerteaanvraag als wijze van gunnen en
waarbij goedkeuring wordt verleend op te treden als opdrachtencentrale;
Gelet op het gunningsbesluit van de provincieraad van OostVlaanderen van 16 december 2010 aan de firma Canon Belgium NV van bovengenoemde opdracht;
Overwegende dat deze opdracht van de provincie OostVlaanderen een opdrachtencentrale is in de zin van artikel 15 van de wet van 15 juni 2006;
Overwegende dat de gemeente Wichelen van deze
opdrachtencentrale kan gebruik maken waardoor zij is vrijgesteld van de verplichting om zelf een
gunningsprocedure te organiseren;
Overwegende dat de in de opdrachtencentrale voorziene
producten voldoen aan de behoefte van de gemeente;
Overwegende dat het bestaande contract met Canon voor de
huur en het onderhoud van kopieertoestellen afloopt op 30 april 2014;
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Overwegende dat het raamcontract van de provincie OostVlaanderen gunstiger voorwaarden betreft dan het reeds bestaande contract met Canon;
Overwegende dat het een besparing van tijd en geld is om zelf
geen gunningsprocedure te moeten voeren;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in
het budget 2014;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Voor de levering van ‘multifunctionals en beheersysteem’, de provincie Oost-Vlaanderen aan
te stellen als opdrachtencentrale volgens de voorwaarden van het bestek ICT/2010/003.
Art. 2 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2014.
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.

13. Onderhoud van openbaar domein door particulieren - proefproject
Schepen Albert Van Malderen leidt dit agendapunt in. Vanaf 2015 mogen geen pesticiden meer
worden gebruikt. Daarom wordt dit proefproject opgestart. Er is geprobeerd om een eerlijke
verloning op te stellen. Raadslid Kurt Rasschaert vraagt of de kandidaten zichzelf moeten verzekeren.
Volgens de schepen heeft de technische dienst daarover navraag gedaan en een verzekering moet
verplicht inbegrepen zijn. Op vraag van raadslid Gert Van Tittelboom bevestigt de schepen dat ook
buurtcomités kunnen inschrijven. De burgemeester is van oordeel dat het een verkeerd signaal zou
zijn om geld uit te betalen. Raadslid Luc Van Leuven wijst erop dat de verenigingen over een gepaste
verzekering beschikken. De burgemeester heeft vastgesteld dat ook nu al mensen zelf iets doen voor
het groen voor hun deur. Als dit project werkt, kan het worden uitgebreid. Raadslid Luc Van Leuven
stelt dat bruggepensioneerden zich geen kandidaat kunnen stellen, want er is in dit systeem sprake
van verloning.
De raad,
Gelet op het pesticidendecreet (8 februari 2013) en het besluit
duurzaam gebruik pesticiden (13 maart 2013), dat gemeenten verplicht het openbaar groen zonder
gebruik van bestrijdingsmiddelen te onderhouden;
Overwegende dat het pesticidenvrij beheer een intensief
onderhoud vraagt, o.a. door manueel onderhoud, branden, enz.;
Overwegende dat daaraan gekoppeld de werkingskosten bij
pesticidenvrij beheer van openbaar domein hoger zijn;
Overwegende dat het wenselijk is om een proefproject op te
starten om een deel van het openbaar domein door particulieren te laten beheren;
Gelet op het gemeentedecreet;
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Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 - definities
In dit subsidiereglement wordt verstaan onder:


Openbaar groen:



Groenonderhoud:



Kandidaat:

Eigendommen van het gemeentebestuur van Wichelen of
van een ander openbaar bestuur met een groenbeplanting
Het deskundig en regelmatig onderhoudd van het openbaar
domein (perkjes, boom- en struikvakken, …) en dit in de periode van
1 april t.e.m. 30 september. Dit omvat het manueel verwijderen
(zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen, ook niet met eco-label)
van onkruiden en het opruimen van overtollig afval (zwerfvuil, …),
maaisel, bladeren en groenafval. Het omvat niet het snoeien van
houtachtige beplanting.
Een na een oproep door de gemeente Wichelen weerhouden
particulier die zich engageert om het groenonderhoud uit te voeren
op een locatie, volgens de bepalingen in onderhavig besluit.

Art. 2 – Verbintenis van de kandidaat
De kandidaat staat in voor het (pesticidenvrij) groenonderhoud van het openbaar groen op een
bepaalde locatie in de gemeente. De ondergetekende woont in de gemeente Wichelen en bij
voorkeur in de onmiddellijke omgeving waar het groenonderhoud dient te gebeuren.
De kandidaat staat in voor het afvoeren van het afval dat vrijkomt bij het groenonderhoud.
Groenafval kan bijvoorbeeld zelf gecomposteerd worden of afgevoerd worden naar het
containerpark. Zwerfvuil kan in een restafvalzak worden aangeboden bij de reguliere ophalingen van
de intercommunale Verko. Eventuele kosten voor de verwijdering van afval zijn ten laste van de
kandidaat.
De kandidaat dient zelf in te staan voor een verzekering voor arbeidsongevallen en draagt
aangepaste kledij (fluohesje,…) opdat het groendonderhoud veilig kan worden uitgevoerd en men
duidelijk zichtbaar is voor weggebruikers. De gemeente is in geen enkel geval aansprakelijk voor
gebeurlijke schade en ongevallen.
De kandidaat mag het openbaar groen niet privatiseren.
Art. 3 – Vergoeding voor prestaties
De kandidaat ontvangt van het gemeentebestuur tweemaandelijks een compensatie voor het correct
uitgevoerd groenonderhoud. Deze compensatie bestaat in de vorm van cadeaubons van de
gemeente, in te ruilen bij plaatselijke handelaars (in de gemeente Wichelen).
De waarde van de cadeaubon is afhankelijk van de te onderhouden locatie zoals bepaald in
onderstaande tabel:
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Locatie (beide zijden van straat)

Statiestraat vanaf huisnr. 83 (incl. perkjes op kruising met gewestweg N 442 en
Keizershof) t.e.m. nr. 36
Statiestraat 34/hoek Krabbegem t.e.m. Statiestraat 1
Bremenhulstraat van huisnummer 1 tot en met 16
Seugensveld openbaar groen in straatgedeelte met huisnummer 1-10 en 18-27
Seugensveld openbaar groen in straatgedeelte met huisnummer 11-17

waardebon
(per 2
maand)
100,00 €
100,00 €
100,00 €
150,00 €
100,00 €

De waardebonnen kunnen worden opgehaald op de financiële dienst telkens vanaf 15 juni, 15
augustus en 15 oktober van het betrokken jaar.
Wanneer na controle blijkt dat het groenonderhoud niet verloopt volgens het reglement en de
afspraken, heeft het gemeentebestuur het recht de kandidaat de vergoeding voor het
groendonderhoud te weigeren en/of de overeenkomst te beëindigen.
Art. 4 – Kandidaatstellingen
Het college van burgemeester en schepenen, Oud Dorp 2 9260 Wichelen, doet een oproep voor
kandidaten.
Eénzelfde locatie wordt toegekend aan éénzelfde kandidaat. Met deze kandidaat wordt een
overeenkomst getekend.
Art. 5 - Het Gemeentebestuur heeft te allen tijde het recht om dit reglement te wijzigen of af te
schaffen.
Art. 6 - Budget
De nodige kredieten worden jaarlijks in het budget voorzien.
Art. 7
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de provinciegouverneur.

14. Herziening pachtprijzen
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op de wet van 4 november 1969 tot beperking van de
pachtprijzen, inzonderheid art. 2 §3b en 4;
Gelet op art. 13 van het koninklijk besluit van 11 september
1989 betreffende de provinciale pachtprijzencommissies;
Gelet op de bekendmaking gedaan in uitvoering van art. 2 § 4
van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen en van artikel 13 van het KB van
11 september 1989 betreffende de pachtprijzencommissies;
Met algemene stemmen.
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Besluit.
Art. 1 – De pachtprijzen te betalen vanaf de eerstvolgende vervaldag na publicatie in het Belgisch
Staatsblad worden herzien overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

15. Interlokale vereniging "Cultuuroverleg Scheldeland" - Goedkeuring aangepaste statuten
Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. Hij herinnert eraan dat onze gemeente van plan was
om de deelname aan de interlokale vereniging stop te zetten. In 2011 zijn € 20 000 subsidies
verworven uit het Plattelandsfonds, daarvan is al € 15 000 uitbetaald. Permanente kunstwerken zoals
de gevlochten wilgen op de Aard moeten 5 jaar in stand worden gehouden, anders worden die
toelagen teruggevorderd. Daarom wordt een voortzetting voorgesteld. Het Sallicetum zal worden
uitgebouwd en onderhouden als poort tot de Kalkense Meersen. De bijdrage van 0,38 per inwoner
vervalt.
Raadslid Els Stichelmans heeft in de statuten gelezen dat elke deelnemende gemeente dient bij te
dragen. Het college heeft daarover toelichting gevraagd. Daarom wil ze weten wat de reactie was. De
burgemeester stelt voor om in artikel 15 van de aangepaste statuten bij amendement de eerste zin
te schrappen.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt welk advies de cultuurraad heeft gegeven over de voortzetting
van de interlokale vereniging met aangepaste statuten. Schepen Bart Segers verklaart dat er geen
advies is gegeven, er is er ook geen gevraagd.
De raad,
Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001;
Gelet op de artikels 10 tot 13 van het decreet van 13 juli 2001
houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 15 §2 – 12° van het besluit van de Vlaamse
regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren
van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 2 juli 1998 waarbij
het samenwerkingsverband voor culturele materies tussen Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen
werd goedgekeurd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 april 2002
betreffende de goedkeuring van het samenwerkingsprotocol “overleg cultuur Scheldeland”;
Overwegende dat voor de doeleinden van het bestaande
cultuuroverleg de interlokale vereniging de meest geschikte rechtsvorm blijkt conform het decreet
en overeenkomstig de richtlijnen in de omzendbrief;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 8 maart 2005 waarbij
de statuten van de interlokale vereniging “Cultuuroverleg Scheldeland” werden goedgekeurd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 15 juni 2005
betreffende de goedkeuring van de aangepaste statuten voor het “Cultuuroverleg Scheldeland”;
Overwegende dat tijdens de statutair bepaalde evaluatie door
de Raad van Bestuur op 14 november 2013 werd voorgesteld om de werking van de interlokale
verenging te continueren en in te zetten op tijdelijke beeldende kunstinitiatieven in de Kalkense
Meersen.
Gelet op het collegebesluit van 22 november 2013 houdende
de goedkeuring van een continuering van de interlokale vereniging "Cultuuroverleg Scheldeland";
Gelet op het mailbericht d.d. 15 januari 2014 van de
cultuurbeleidscoördinator van Wetteren waaruit blijkt dat er geen financieel engagement van de
deelnemende gemeenten wordt gevraagd maar enkel de inzet van logistieke/personele middelen
naargelang vermogen en noodwendigheid.
Gehoord het amendement van burgemeester Kenneth Taylor
waarbij hij voorstelt de eerste zin van art 15 van de voorgelegde aangepaste statuten te schrappen;
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, Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc
Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop,
Frederick Venneman en Luc Galle) bij 1 onthouding (Gert Van Tittelboom)
Besluit.
Art. 1 – De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de bijgaande aangepaste statuten voor de
interlokale vereniging "Cultuuroverleg Scheldeland" onder voorwaarde dat in art 15 Samenstelling de
eerste zin wordt geschrapt, met name : “ Elke deelnemende gemeente draagt op evenredige wijze bij
in de kosten van het Cultuuroverleg Scheldeland” en aan de samenwerking die onder de gewijzigde
voorwaarden wordt verlengd tot 31 december 2019.
Art. 2 – De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd de statuten namens de gemeente te
ondertekenen.
Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de beherende gemeente van
“Cultuuroverleg Scheldeland” en aan het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

16. Organiek reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum - Goedkeuring
Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe.
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De burgemeester stelt dat ook hierover wegens de dringendheid geen advies is gevraagd, er is wel
overleg geweest met de voorzitter van de cultuurraad daarover. De essentie is dat onze gemeente in
aanmerking komt voor subsidies. De invulling van de personen moet nog komen, nu speelt de tijdsdruk.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of de Heemkring niet meer in de pastorie van Schellebelle huist.
De burgemeester antwoordt dat er ook nog leden gecoöpteerd kunnen worden, maar het bestuur
moet wel werkbaar blijven. Als het beheersorgaan beslist dat er nog iemand welkom is, kan dat. Het
beheersorgaan kan advies verlenen over wat met de infrastructuur moet gebeuren.
De raad,
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van
de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt en het decreet van 28 januari 1974
betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal
Cultuurbeleid;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober
2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere
wijzigingen;
Overwegende dat het aangewezen is het maximale te doen om
het lokaal cultuurbeleid alle kansen te geven en de samenwerking op cultureel vlak te bevorderen;
Overwegende dat daarvoor best een gemeenschapscentrum
wordt opgericht;
Gelet op de brief d.d. 20 december 2013 van het Agentschap
Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen inzake het gemeenschapscentrum Wichelen en
het bijgevoegde verslag over het plaatsbezoek op 9 december 2013;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Het organiek reglement van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum Wichelen
wordt als volgt goedgekeurd:

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN GEMEENSCHAPSCENTRUM
Titel I Algemeen kader
Artikel 1.
Er wordt een beheersorgaan opgericht dat de opdracht krijgt de inrichtende overheid (gemeenteraad
en college van burgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer van het
gemeenschapscentrum.
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Artikel 2.
De zetel van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum is gevestigd op het adres Oud Dorp 2
9260 Wichelen.
Titel II Omvang gemeenschapscentrum
Artikel 3.
Het gemeenschapscentrum omvat volgende infrastructuur:
-

Jeugd- en Cultuurcentrum ’t Ankerpunt, Pruytenshof 53 Serskamp
Voormalige pastorie Schellebelle, Dorp 19 Schellebelle
De Kapelle van de Bruinbeke, Wanzelestraat 2 Schellebelle
Oud-gemeentehuis Wichelen, Oud Dorp 47 Wichelen
Vergaderlokaal Grafmakershuisje Wichelen, Oud Dorp 49 Wichelen

Titel III Doel Gemeenschapscentrum
Artikel 4.
Het beheersorgaan wil via een goed draaiend gemeenschapscentrum het culturele leven in de
gemeente ondersteunen en stimuleren en de culturele competentie van de lokale bevolking
bevorderen.
Het gemeenschapscentrum is culturele infrastructuur die de gemeente beheert met het oog op
cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking
en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Deze taken worden geconcretiseerd in de
strategische meerjarenplanning van de gemeente.

Titel IV Bevoegdheden
Artikel 5.
Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum heeft volgende bevoegdheden :
1° De taken die vernoemd werden onder titel III artikel 4 van dit reglement (het doel van het
gemeenschapscentrum)
2° Adviesverlening rond alle beslissingen in verband met de werking, de promotie en het gebruik van
het gemeenschapscentrum
3° Het uitnodigen van externe deskundigen en sprekers
4° Voorstellen formuleren bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting of voorstellen tot wijziging
van de statuten adviseren
5° Op regelmatige basis communiceren met de achterban

109

Om zijn bevoegdheden te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan recht op informatie ten
aanzien van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende het
gemeenschapscentrum.
Artikel 6.
Overeenkomstig artikel 17 van het Cultuurpact mag de programmering of de inhoud van activiteiten
die plaatsvinden op initiatief van gebruikers in het cultuur- of gemeenschapscentrum niet het
voorwerp zijn van enige inmenging vanwege het beheersorgaan, tenzij die activiteiten in strijd zijn
met wetgeving (strafrecht, sociaal recht, fiscaal recht, economisch recht, …) of grondwettelijke
waarborgen.

Titel V Samenstelling
Artikel 7.
§1. Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum moet uiterlijk zes maanden volgend op de
installatie van de nieuwe gemeenteraad opnieuw worden samengesteld door de gemeenteraad.
Het gemeentebestuur zal daartoe het initiatief nemen. Het lidmaatschap mag dus niet langer
duren dan zes jaar, maar is hernieuwbaar.
§2. Het bestaande beheersorgaan van het gemeenschapscentrum blijft echter in functie totdat het
nieuwe beheersorgaan geïnstalleerd is.
§3. Het beheersorgaan wordt als volgt samengesteld :
1° afgevaardigden van de inrichtende overheid, volgens het principe van de evenredige
vertegenwoordiging : 7 leden
2° vertegenwoordigers van gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen : 7 leden
§4. De berekening van het aantal afgevaardigden per politieke fractie gebeurt op basis van het aantal
leden dat elke politieke fractie telde op het ogenblik van de installatievergadering van de
gemeenteraad.
§5. De vertegenwoordigers van gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen worden
gekozen uit de hoofdgebruikers van de infrastructuren die deel uitmaken van het
gemeenschapscentrum, meer concreet telkens één vertegenwoordiger van de toneelvereniging
d’ Eglantier, toneelvereniging WAT?, de Speelpleinwerking Kwispeltje, Chiro Hadewijch,
cultuurvereniging dederdeoever en buurtcomité vzw Bruinbeke Leeft. Bovendien maakt ook de
voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad deel uit van het beheersorgaan.
§6. Alle vertegenwoordigers zoals bepaald in §3, hebben stemrecht binnen het beheersorgaan.
Artikel 8.
De toetreding tot het beheersorgaan behelst de aanvaarding van het organiek reglement en houdt
de verplichting in tot het nakomen ervan.
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Artikel 9.
§1. De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren:
a. Voor de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke fractie van de gemeenteraad:
indien op voorstel van die fractie een ander lid wordt benoemd.
b. Voor de leden die benoemd werden als afgevaardigde van de gebruikers of van de filosofische en
ideologische strekkingen: indien door de gemeenteraad een andere afgevaardigde wordt
benoemd.
c. Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het beheersorgaan
meegedeeld te worden.
d. Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
e. Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee derden van de
aanwezige stemgerechtigde leden beslist.
§2. Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt door de in dit artikel vermelde redenen,
wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de gemeenteraad. Deze opvolging moet
gebeuren met inachtneming van de voorwaarden gesteld onder artikel 7.

Titel VI Voorzitter, Ondervoorzitter
Artikel 10.
Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden na kandidaatstelling bij geheime
stemming en bij volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter. Eén van beiden
behoort tot de leden, afgevaardigd door de gemeenteraad en de andere tot de leden afgevaardigd
door de gebruikers.

Titel VII Secretariaat
Artikel 11.
Een gemeenteambtenaar belast met dienstverlening aan de plaatselijke verenigingen maakt deel uit
van het gemeenschapscentrum zonder stemrecht als secretaris van het beheersorgaan. Dat houdt in
dat de ambtenaar volgende taken op zich neemt :
1° het bijhouden en verzamelen van de e-mails en briefwisseling gericht aan de adviesraad
2° het bezorgen van alle e-mails en briefwisseling aan de voorzitter van de adviesraad
3° het doorsturen van de oproepingsbrief en de agenda, opgemaakt door de voorzitter, naar alle
leden van de adviesraad
4° het opmaken en verspreiden van het verslag van de vergadering
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Titel VIII Samenkomsten, Huishoudelijk reglement
Artikel 12.
Het beheersorgaan komt ten minste tweemaal per jaar samen en zo dikwijls als de belangen van het
gemeenschapscentrum het vereisen. De vergaderingen verlopen in gesloten zitting.

Artikel 13.
Het beheersorgaan stelt een huishoudelijk reglement op waarin zij haar interne werking verder
regelt, minstens wat betreft de leiding der vergaderingen, de agenda en de wijze van stemmen Het
huishoudelijk reglement dient aan de gemeenteraad ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Artikel 14.
§1. Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan, wordt een verslag opgesteld en opgenomen in een
register. Deze notulen worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de secretaris en door
hem samen met de voorzitter ondertekend, na goedkeuring op de volgende samenkomst.
§2. De leden, de waarnemers en het college van burgemeester en schepenen ontvangen een
beknopt verslag van de samenkomsten van het beheersorgaan binnen één maand na de
samenkomst.

Titel IX Waarnemers, Werkgroepen
Artikel 15.
Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum kan worden aangevuld met waarnemers zonder
stemrecht, zijnde :
1° de bevoegde schepen
2° ambtenaren van andere gemeentelijke diensten en OCMW die belang hebben bij de behandeling
van de geagendeerde thema’s
3° leden van andere gemeentelijke adviesraden
Zij kunnen met raadgevende stem deelnemen aan de vergadering.
Artikel 16.
Het beheersorgaan kan werkgroepen vormen in functie van de haar toevertrouwde bevoegdheden
(zie artikel 4), waarvan de samenstelling en de werking bij huishoudelijk reglement bepaald worden.
Het voorzitterschap van een dergelijke werkgroep wordt steeds waargenomen door een lid van het
beheersorgaan. In de schoot van de werkgroepen kan een beroep gedaan worden op niet-leden van
het beheersorgaan of deskundigen.
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Titel X Verzekeringen
Artikel 17.
Het beheersorgaan ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico’s “Burgerlijke
Aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” en “Lichamelijke Ongevallen”, zal het gemeentebestuur de
nodige verzekeringspolissen sluiten voor de stemgerechtigde leden van het beheersorgaan.

Titel XI Algemene bepalingen
Artikel 18.
Aan het organiek reglement voor het beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen door de
gemeenteraad aangebracht worden, na voorafgaande besprekingen met het beheersorgaan, die
tevens gevraagd moet worden een schriftelijk advies uit te brengen.

Art. 2 - Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen ter kennis gegeven aan de provinciegouverneur op
de wijze bepaald in art. 252 van het Gemeentedecreet
Art. 3 - Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 februari 2014.

17. Interlokale vereniging "De Leesdijk" - Goedkeuring budget 2014
Schepen Bart Segers leidt dit agendapunt in.
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 het budget goedgekeurd is als de gewone meerderheid van de gemeenteraden van alle
leden dat goedkeurt;
Overwegende dat het budget 2014 vastgesteld is door het
beheersorgaan van de Leesdijk in zitting van 27 november 2013;
Gelet op bijgevoegd actieplan 2014 en budget 2014 van de
Leesdijk;
Overwegende dat het budget 2013 voorziet in € 85 000
uitgaven en inkomsten;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
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Besluit.
Art. 1 – Het budget 2014 van de interlokale vereniging “De Leesdijk” goed te keuren.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de beherende gemeente van “De
Leesdijk”, p.a. Krijgshof 2 9200 Dendermonde.
De burgemeester deelt mee dat er inmiddels al vier punten wegens hoogdringendheid zijn
voorgesteld om op deze gemeenteraad te behandelen, onder andere een agendapunt van de
schepen van ICT. Dat punt was dus niet klaar toen de agenda van de gemeenteraad klaar moest zijn.
Er is bekeken om het probleem op een andere manier op te lossen, zodat de hoogdringendheid is
vervallen. Hoogdringendheid moet de uitzondering blijven, het is niet aangewezen om daarvan een
gewoonte te maken én een slecht signaal voor de administratie. Ook de drie andere punten zijn niet
hoogdringend.
Raadslid Luc Van Leuven heeft maar weet van één punt dat bij hoogdringendheid zou worden
voorgesteld. Hij stelt het op prijs dat het nu niet zal behandeld worden. De burgemeester stelt dat
niets de dagelijkse werking in het gedrang brengt, dus speelt er geen hoogdringendheid. Raadslid
Herman Van Renterghem wenst enkel te zeggen dat deze handelwijze een soap wordt.
Raadslid Herman Van Renterghem herinnert eraan dat in de Statiestraat de slijtlaag niet goed is
aangelegd. Hij wil weten hoever het staat met de evaluatie daarvan. Schepen Albert Van Malderen
stelt dat 5 meter heraangelegd moet worden. Er is nagegaan of de fout zich heeft voortgezet, wat
niet het geval is. In het voorjaar wordt daar iets aan gedaan.
Raadslid Herman Van Renterghem wijst erop dat zijn fractie tegen de voortzetting van de belasting
op motoren heeft gestemd. Zij willen die afschaffen, maar de meerderheid heeft gevraagd om iets in
de plaats te stellen. Daarom stelt hij voor de verzekeringsportefeuille na te kijken om zo besparingen
te kunnen realiseren. Schepen Kristof De Smet reageert dat in de provincieraad de Open VLD een
gelijkaardig punt heeft voorgesteld. Raadslid Van Renterghem stelt dat in Dilbeek 42 % op de
verzekeringspremies na doorlichting van de polissen is bespaard. De burgemeester is er zeker van dat
het in Wichelen geen 42 % zal zijn, daarover is in het recente verleden al onderhandeld, maar er
komt ondersteuning vanuit de provincie.
Raadslid Gert Van Tittelboom wijst op een probleem voor rolstoelgebruikers aan de Scheldedijk in de
Bergenmeersen. Er is een mooi staketsel aangelegd, maar aan de trappen kun je nauwelijks naar
boven. Schepen Kristof De Smet antwoordt dat daarover een brief is gestuurd naar Waterwegen en
Zeekanaal, ook vanuit de natuurvereniging. De burgemeester repliceert dat W&Z het fietsverkeer
over het houten knuppelpad wil tegengaan.
Raadslid Frederick Venneman herinnert aan de scheve lantaarnpalen op de Margote. De
burgemeester antwoordt dat dat probleem al besproken is op de gemeenteraad. Raadslid Herman
Van Renterghem vraagt of er al een timing bekend is voor de reparatie ervan, want het wordt echt
gevaarlijk.
Raadslid Venneman wil weten of de verkeerslichten aan de gemeenteschool echt gaan verdwijnen.
Voor de burgemeester mogen ze blijven staan, want de gemeente heeft ze betaald. Het college zal er
alles aan doen om ze te behouden. Schepen Daniël Praet vult aan dat er komende vrijdag een
overlegvergadering daarover plaats heeft met het Agentschap Wegen en Verkeer, de schooldirecties
van De Kleurenboog en De Meander, de ouderraden en het college.
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Raadslid Herman Van Renterghem heeft vernomen dat de nieuwe gemeentelijke borstelmachine zijn
smurrie in de Schelde loost. Schepen Albert Van Malderen wijst erop dat dat regenwater is dat in de
sloten mag worden geloosd. Er wordt ook 400 liter water meegenomen bij het vegen.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt naar de stand van zaken rond het Jeugdontmoetingscentrum.
Wat is de rol van de gemeente daarin ? Schepen Anneleen Rimbaut stelt dat de jeugdraad en het
bestuur van het JOC morgen samenkomen. Zij zal die vergadering bijwonen. Genoemd raadslid
vraagt naar de visie van het college. De burgemeester antwoordt dat het JOC het liefst open blijft.
Schepen Rimbaut wil de best mogelijke oplossing op korte termijn vinden.
De voorzitter deelt mee dat de volgende zitting plaats heeft op woensdag 26 februari 2014.

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 21.15 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

L. Galle.

