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Zitting van 29 mei 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.

Aanvaarding door de gemeente van een logistiek voertuig voor de Brandweerdienst

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Hoewel de gemeente al veel investeringen heeft gedaan
in rollend materieel voor de Brandweerdienst, heeft de Vriendenkring van de Brandweer een nieuwe
investering gedaan na prijsvraag bij verschillende bedrijven. De voorgestelde wagen bleek de
goedkoopste en de meest ideale.
Raadslid Luc Van Leuven vindt dit een mooie geste van de Brandweer. Zij organiseren activiteiten en
willen op deze manier hun steentje bijdragen. Hij dankt ook de Brandweerdienst voor hun bijdrage
bij de milieuramp in Wetteren. Hoewel het belangrijk is een eigen korps te hebben, is dat toch niet
zonder gevaar. Ook onze mensen konden daar gevaar lopen.
De raad,
Overwegende dat de Vriendenkring van de Brandweerdienst
beslist heeft om een logistiek voertuig aan te schaffen;
Gelet op de brief d.d. 25 april 2013 van de Gemeentelijke
Vrijwillige Brandweerdienst inzake de aankoop van een dergelijk voertuig en de schenking ervan aan
het gemeentebestuur;
Overwegende dat de aankoop is gebeurd om een onderscheid
te kunnen maken tussen de reeds in dienst zijnde commandowagen en een logistiek voertuig, in te
zetten volgens type interventie;
Overwegende dat de Vriendenkring van de brandweer de
veiligheids- en identificatiemarkering en de prioritaire licht- en geluidssignalisatie zelf volledig zal
financieren;
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Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – De wagen Peugeot Partner, benzinemotor 1600 cc, handgeschakeld 5 versnellingen,
aangekocht door de Vriendenkring van de Brandweerdienst te aanvaarden als gemeentelijke wagen.
De wagen zal ingezet worden als logistiek voertuig voor de Gemeentelijke Vrijwillige
Brandweerdienst.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de brandweercommandant.

2.

Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst - Ombouw van het reddingsmateriaal naar het
Coresysteem (2de fase)

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Het Coresysteem is een systeem waarmee alle korpsen in
de omliggende gemeenten werken, o.a. voor waterslangen.
De raad,
Overwegende dat de Gemeentelijke Vrijwillige
Brandweerdienst twee sets hydraulisch reddingsmateriaal in gebruik heeft, die worden ingezet voor
het bevrijden van slachtoffers die gekneld zitten in of onder een voertuig;
Overwegende dat die sets respectievelijk 33 en 11 jaar oud zijn;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 juni 2012 waarbij
beslist werd om in een eerste fase de oudste set van het reddingsmateriaal te vernieuwen en om te
bouwen naar het hedendaagse Coresysteem;
Gelet op de brief d.d. 4 mei 2013 van de Gemeentelijke
Brandweerdienst waarin wordt voorgesteld om in een tweede fase het andere hydraulische
reddingsmateriaal dat nog in gebruik is en werkt volgens de verouderde systemen (twee slangen en
een kleinere werkdruk) om te bouwen naar hetzelfde Coresysteem met één slang en een grotere
werkdruk;
Overwegende dat de tweede fase van de ombouw van het
reddingsmateriaal naar het Coresysteem op € 28 000 wordt geraamd;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder
artikelnummer 351/744-51 van het budget 2013;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
en de KB’s van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en latere wijzigingen;
Gelet op art. 42 van de gemeentewet;
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Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Het verouderde hydraulisch reddingsmateriaal van de Brandweerdienst om te bouwen naar
het hedendaagse Coresysteem (2de fase).
Art. 2 – Deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure.
Art. 3 – Deze uitgave te betalen op het krediet 351/744-51 van het budget 2013.
Art. 4 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen.

3.

Aankoop van een brancard voor de ziekenwagen van de Ambulancedienst

De burgemeester licht dit agendapunt toe. In de nieuwe ziekenwagen is de oude brancard van de
oude ziekenwagen in 2011 overgenomen, vandaar dat nu pas een nieuwe wordt aangekocht.
De raad,
Overwegende dat de ambulancedienst behoefte heeft aan een
brancard voor de ziekenwagen omdat de huidige na jarenlang gebruik slijtagesporen vertoont;
Overwegende dat de aankoop wordt geraamd op € 10 000;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
en de KB’s van 08/01/1996 en 26/09/1996 en latere wijzigingen;
Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Voor de ambulancedienst een brancard voor de ziekenwagen aan te kopen.
Art. 2 – De raming van € 10 000 wordt goedgekeurd.
Art. 3 – Deze uitgave te betalen op het krediet 352/744-51 van het budget 2013.
Art. 4 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen.

4.

Aankoop van twee droogpakken voor de duikersploeg van de Brandweerdienst

De burgemeester licht dit agendapunt toe.
De raad,
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Overwegende dat onze Brandweerdienst binnen de
hulpverleningszone Zuid-Oost een belangrijke aandeel heeft door de oprichting en permanente
beschikbaarheid van een duikersploeg;
Overwegende dat de eerste droogpakken van de duikersploeg
van de Brandweerdienst zijn aangekocht in 2005 en dat die slijtagesporen vertonen;
Overwegende dat de aankoop van twee nieuwe droogpakken
wordt geraamd op € 3 700;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
en de KB’s van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en latere wijzigingen;
Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Voor de Brandweerdienst twee droogpakken aan te kopen ten behoeve van de duikersploeg.
Art. 2 – De raming van € 3 700 wordt goedgekeurd.
Art. 3 – Deze uitgave te betalen op het krediet 351/744-51 van het budget 2013.
Art. 4 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen.

5.

Vervanging openbare verlichting Scheldebrug Wichelen-Uitbergen

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. De palen waren in slechte staat en zijn
vervangen op initiatief van de gemeente Berlare. Hoewel het hier gaat om een gewestweg, zijn de
palen toch ten laste van de gemeente.
Raadslid Jan Baeyens neemt aan dat de verlichtingspalen uit veiligheidsoverwegingen vervangen zijn.
In oktober heeft Berlare onderhandeld met Eandis en in december 2012 volgt dan de factuur. Had
Berlare niet eerst moeten overleggen met Wichelen ? Hadden ze niet de procedure moeten volgen ?
Wegens de vergevorderde stand van het dossier wou het Gewest immers niet meer financieel
tussenbeide komen via de toepassing van een verkeersmodule. De schepen antwoordt dat op
gewestwegen de palen altijd ten laste zijn van de gemeente en dat de gemeente Berlare Wichelen
wel degelijk heeft gecontacteerd. De burgemeester geeft toe dat bij het Gewest inderdaad een
module voor de vervanging van palen bestaat, maar dit was een hoogdringende zaak. Het initiatief
kwam vanuit Berlare omdat de palen daar het slechtst aan toe waren. Het getuigt van goed bestuur
alle palen op de Scheldebrug tegelijkertijd te vervangen. Raadslid Baeyens merkt op dat de palen in
de balustrade geïntegreerd zijn. Ook die balustrade gaat kapot. Voor de burgemeester is de brug een
kunstwerk, eigendom van het Vlaamse Gewest. Genoemd raadslid stelt vast dat na de toesturing van
de factuur vanuit de gemeenteraad is gevraagd of het Vlaamse Gewest niet bij de investering zou
worden betrokken. De burgemeester beaamt dat toenmalig raadslid Adolf Lammens dat voorstel
heeft gedaan.
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Raadslid Els Stichelmans stelt vast dat het college in Berlare werken heeft goedgekeurd voor de
gemeenteraad daarvan op de hoogte was gebracht. Ook Eandis heeft een fout gemaakt door werken
uit te voeren voor het bevoegde gemeentelijk orgaan daarover heeft beslist. Er is niets op papier
gezet en de gemeenteraad wordt nu voor voldongen feiten geplaatst. Schepen Kristof De Smet
vraagt zich af hoe raadslid Lammens kon weten dat de palen zouden worden vervangen zonder
collegebesluit. De burgemeester vraagt wat de essentie is : de palen waren aan het doorroesten. Als
ze zouden vallen, is dat zeker geen toonbeeld van goed bestuur. Wat in Berlare is gebeurd, is niet
onze zaak. Wij hebben nu de vraag gekregen of we willen betalen voor de vervanging van palen op
ons grondgebied.
Raadslid Gert Van Tittelboom stelt vast dat de palen duurder zijn dan oorspronkelijk begroot. Wegen
en Verkeer zegt dat die bepaalde verlichting moet worden gezet. Hij vindt het ook jammer dat de
gemeente voor voldongen feiten wordt geplaatst. De burgemeester weet niet waarom die verlichting
duurder is. Schepen Albert Van Malderen antwoordt dat Eandis typepalen voorstelt, op een brug
worden wel specifieke palen gezet.
Raadslid Herman Van Renterghem wijst erop dat de verlichting op de Margote ook dreigt om te
vallen. De burgemeester repliceert dat die palen niet zo oud zijn, die palen kunnen worden
verstevigd. Dat voorstel zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Raadslid Els Stichelmans vult
nog aan dat Wegen en Verkeer tussenbeide komt bij de plaatsing van palen op een brug, zij hadden
een ander concept.
De raad,
Overwegende dat de slechte staat van de openbare verlichting
op de Scheldebrug Wichelen-Uitbergen ertoe geleid heeft dat Eandis de verlichting volledig heeft
vervangen;
Overwegende dat de kosten van het wegnemen van de
bestaande openbare verlichting € 5 568,72 incl. BTW bedroegen;
Overwegende dat de kosten voor de nieuwe openbare
verlichting € 29 475 incl. BTW bedroegen;
Overwegende dat na herhaaldelijk aandringen is vastgesteld
dat het Vlaamse Gewest als eigenares van de brug de kosten voor de vervanging niet draagt;
Overwegende dat de brug voor de helft op het grondgebied
van Wichelen en voor de andere helft op het grondgebied van Berlare (Uitbergen) gelegen is en dat
het derhalve billijk is om de kosten te delen;
Overwegende dat de openbare verlichting zo snel mogelijk is
vervangen om de veiligheid op de brug te waarborgen;
Overwegende dat de gemeente Berlare de kosten voor de
vervanging volledig geprefinancierd heeft;
Gelet op het budget 2013 waar de nodige kredieten voorzien
zijn op art. 426/732-60;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
wijzigingen;
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Gelet op de artikelen 42 en 43 van genoemd decreet inzake de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Met 12 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Inge Van Steendam, Marc Vereecken en Rosa Van den Abeele) 3 nee
stemmen (Luc Van Leuven, Els Stichelmans en Karel Bontinck) bij 6 onthoudingen (Dietlinde
Bombeke, Herman Van Renterghem, Jan Baeyens, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom en Luc Galle)
Besluit
Art. 1 – De vervanging van de openbare verlichting op de Scheldebrug Wichelen-Uitbergen tegen de
totale prijs van € 35 043,76 incl. BTW goed te keuren.
Art. 2 - De helft van die kosten, zijnde € 17 521,88, ten laste te nemen en terug te betalen aan de
gemeente Berlare, die de kosten geprefinancierd heeft.
Art. 3 – Deze uitgave te betalen op het krediet 426/732-60 van het budget 2013.
Art. 4 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen.
Art. 5 – Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de financieel beheerder.

6.

Aanstellen ontwerper buitenaanleg Gemeentedomein Wichelen - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. De ontwerper zal de berm achter het Sociaal Huis
wegnemen, de beplanting herbekijken en het domein verkeersvrij en kindvriendelijk maken.
Raadslid Herman Van Renterghem vraagt of er al een idee is hoeveel bijkomende parkeerplaatsen er
komen, liefst zoveel mogelijk. De burgemeester wijst erop dat KLJ en VKSJ open speelruimte vragen.
Raadslid Gert Van Tittelboom wil weten of de gebruikers inspraak krijgen. De burgemeester
antwoordt dat het college plannen laat maken en inspraak geeft. Er is constant overleg met de
betrokken verenigingen. Genoemd raadslid vraagt ook in welke mate het ontwerp van de promenade
langs de Schelde rekening zal houden met dit nieuwe ontwerp. De burgemeester is van mening dat
het ontwerp in de stijl moet zijn van wat er nu is. Wat voor het Sociaal Huis ligt, moet iets anders zijn.
Beide ontwerpen hoeven niet fysiek gelinkt te zijn. Dit ontwerp zal sneller worden uitgevoerd dan de
promenade. Raadslid Van Tittelboom vraagt ook naar de link met de binnenruimte Molenkouter.
Schepen-OCMW-voorzitter Christoph Van de Wiele verwijst naar het goedgekeurde ruimtelijk
structuurplan.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
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Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 3;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het wenselijk is om een ontwerper aan te
stellen voor de herinrichting van de open ruimte op het gemeentedomein na de sloping van het oude
gebouw voor KLJ en Schuttersgilde;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen
ontwerper buitenaanleg Gemeentedomein Wichelen” een bijzonder bestek met nr. 2013/09 werd
opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 5.000,00 excl. btw of € 6.050,00 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 762/721-60 van de buitengewone dienst en dat de financiering
gebeurt met een lening;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/09 en de raming voor de
opdracht “Aanstellen ontwerper buitenaanleg Gemeentedomein Wichelen”, opgesteld door de
Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en
zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 5.000,00 excl. btw of
€ 6.050,00 incl. 21% btw.
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Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 762/721-60 van
de buitengewone dienst.

7.

Slopen oud gebouw KLJ en Schuttersgilde - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en
schepenen van 30 april 2009 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht
“Slopen oud gebouw KLJ en Schuttersgilde” aan WARRP, Denderstraat 6 te 9300 Aalst;
Overwegende dat het oud gebouw waar de KLJ en de
Schuttersgilde momenteel van gebruik maken moet afgebroken worden na de ingebruikname van de
nieuwbouw op het gemeentedomein, Margote in Wichelen;
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Overwegende dat in het kader van deze opdracht een
bijzonder bestek met nr. 2013/10 werd opgesteld door de ontwerper, WARRP, Denderstraat 6 te
9300 Aalst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 12.396,69 excl. btw of € 15.000,00 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 762/721-60 van de buitengewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/10 en de raming voor de
opdracht “Slopen oud gebouw KLJ en Schuttersgilde”, opgesteld door de ontwerper, WARRP,
Denderstraat 6 te 9300 Aalst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder
bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten
voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 12.396,69 excl. btw of
€ 15.000,00 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 762/721-60 van
de buitengewone dienst.

8.

Subsidiereglement duurzame energie - Aanpassing

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Doel van het subsidiereglement was de
naambekendheid van warmtepompen en zonneboilers te vergroten. De milieuraad vindt nu ook dat
dat doel bereikt is en stelt voor om in afwachting van een afschaffing een overgangsperiode te
bepalen.
Raadslid Els Stichelmans wil weten wat milieugerelateerde initiatieven zijn. De schepen verwijst
onder andere naar de zonnepanelen op de gemeenteschool in Wichelen.
Raadslid Jan Baeyens vraagt of op de gemeentelijke website de info over de zonnepanelen niet
transparanter gepresenteerd kan worden. Je moet te veel links en rechts klikken. Schepen Christoph
Van de Wiele repliceert dat de gebruiker centraal zal staan bij de hernieuwing van de website. De
burgemeester stelt dat de website heel nuttig was bij de treincrisis : ze was altijd up to date, er zit
ook heel veel informatie in met een groot, leesbaar lettertype en duidelijke titels. Raadslid Gert Van
Tittelboom wijst erop dat de Twitteraccount van de gemeente niet meer gebruikt is sedert oktober
2011. De burgemeester riposteert dat je mensen moet hebben om daarvoor te zorgen. Twitter is een
krachtig middel en moet in het kader van de website worden bekeken.
Raadslid Luc Van Leuven vraagt zich af of naambekendheid van milieuinitiatieven het belangrijkste is.
Het doel is toch energiezuiniger te werken. Warmtepompen worden nog altijd bitter weinig bij
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nieuwbouw gebruikt. Over investeringen in andere zaken is nog niets concreet. Schepen De Smet is
van oordeel dat de gemeente haar steentje met een subsidieinvestering tussen 27 en 28 000 haar
steentje heeft bijgedragen. Raadslid Van Leuven stelt voor te wachten tot er een alternatief is. De
duurzaamheid bij warmtepompen ligt heel hoog.
De raad,
Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement duurzame energie
vastgesteld op de gemeenteraad van 10 november 2009 en laatst gewijzigd op 30 augustus 2011;
Overwegende dat het subsidiereglement een subsidie voorziet
voor warmtepompen en zonneboilers;
Overwegende dat het subsidiereglement tot doel had een
subsidie te verlenen tot de zonneboiler en warmtepomp als energiebron voldoende
naambekendheid hebben verworven en duidelijk aanwezig zijn in het straatbeeld;
Overwegende dat het doel van de subsidie werd bereikt, met
in totaal meer dan vijftig gesubsidieerde installaties en een totaal uitgekeerd subsidiebedrag van
26.831,14 euro;
Overwegende dat de installatie van zonneboilers en
warmtepompen de laatste jaren sterk is toegenomen in Vlaanderen en de terugverdientijd van
dergelijke installatie ook zonder gemeentelijke premie aanvaardbaar is;
Overwegende dat ook de netbeheerder nog premies voorziet
voor deze technologieën;
Overwegende dat het college de intentie heeft financiële
middelen voor andere milieugerelateerde initiatieven te gebruiken;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19
november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, dat stelt dat voor
bouwaanvragen voor nieuwbouw, herbouw en bepaalde uitbreidingen verplicht wordt een minimum
hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen te voorzien;
Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 9 april 2013;
Overwegende dat de milieuraad adviseert om tot en met 31
december 2013 nog subsidies te voorzien, weliswaar met lagere subsidiebedragen voor aanvragen
vanaf 1 september 2013 (overgangstermijn), nl. maximaal 350 euro voor een warmtepomp en 150
euro voor een zonneboiler, onder de voorwaarden van de netbeheerder wat betreft de winstfactor
(COP) van de warmtepomp;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met 17 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc
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Vereecken, Rosa Van den Abeele, Jan Baeyens, Kurt Rasschaert en Luc Galle) 3 nee stemmen (Luc
Van Leuven, Els Stichelmans en Karel Bontinck) bij 1 onthoudingen (Gert Van Tittelboom)

Besluit
Art. 1 - Het gemeenteraadsbesluit d.d. 10 november 2009 en laatst gewijzigd op 30 augustus 2011,
betreffende het subsidiereglement duurzame energie wordt met ingang van 1 september 2013
opgeheven en vervangen door onderhavige bepalingen vanaf 1 september 2013 tot en met 31
december 2013 :
Art. 2 - definities
In dit subsidiereglement wordt verstaan onder:


REG: Rationeel Energie Gebruik;



thermische zonne-installaties: installaties die zonnewarmte opvangen, opslaan en erdelen;



warmtepompsystemen: systemen die warmte op relatief laag temperatuurniveau
onttrekken aan lucht, grond of water en door middel van een warmtepomp deze warmte
op een hoger temperatuurniveau terug afgeven;



COP: de winstfactor van een warmtepomp, zijnde de verhouding van de geleverde nuttige
energie ten opzichte van de opgenomen elektrische energie van de compressor;



zonneboiler: een vlakke of met vacuümbuizen opgebouwde plaat voor zonnelichtcaptatie
(collector), een primaire kringloop, randapparatuur en een voorraadvat. Vaak gebruikt in
combinatie met een naverwarmingsinstallatie.



kwetsbare gebieden:
o

de groengebieden, natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde,
natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, bosgebieden,
valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde of
belang, agrarische gebieden met bijzondere waarde, grote eenheden natuur, grote
eenheden natuur in ontwikkeling en de ermee vergelijkbare gebieden, aangeduid op
de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen;

o

de beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke
landbouwgebieden, aangeduid krachtens het decreet van 14 juli 1993 houdende
maatregelen tot bescherming van de kustduinen.

Art. 3 – Het subsidiebedrag
Binnen de kredieten van het door de hogere overheid goedgekeurde budget wordt een subsidie
verleend voor het plaatsen van thermische zonne-installaties en/of warmtepompsystemen. Deze
subsidie bedraagt:
1.

15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een thermische zonne-installatie
(zonneboiler, exclusief naverwarming) voor de verwarming van sanitair water, met een
maximum van 150 euro per adres;
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2.

15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een warmtepompsysteem met een
maximum van 350 euro per adres (maximum 250 euro indien voor hetzelfde plaatsingsadres
reeds een gemeentelijke subsidie werd toegekend voor de installatie van fotovoltaïsche
panelen) ;

Indien in het verleden op hetzelfde adres een gemeentelijke subsidie werd toegekend voor de
installatie van een zonneboiler of warmtepomp, wordt voor eenzelfde technologie geen
gemeentelijke subsidie meer toegekend.
Elke subsidie kan slechts eenmaal per adres worden toegepast.
Art. 4 – De aanvrager
Enkel installaties die geplaatst worden voor de verwarming/warmwaterproductie in wettelijk
vergunde woningen niet gelegen in kwetsbaar gebied en die voor het grootste gedeelte op het
grondgebied van Wichelen liggen komen in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie.
Art. 5 – Toekenning van de subsidie
De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten)
plaatsen van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden
beschouwd:
1.

de eigenaar van de woning;

2.

de gebruiker of huurder van de woning, mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord
heeft mede ondertekend (naam in drukletters en handtekening).

Art. 6a – Installatievoorschriften voor warmtepompen
De plaatsing van de installatie moet geschieden door een aannemer in overeenstemming met
bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.
De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer. Dit attest is bijgevoegd
aan het aanvraagformulier.
De COP’s voldoen minstens aan de criteria vermeld in de bijlage van de Beschikking van de Europese
Commisie van 9 november 2007, tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de
Europese milieukeur aan elektrische, gas- of gasabsorptie warmtepompen (Publicatieblad van de
Europese Unie van 20/11/2007, concreet:
Voor elektrische warmtepomp:
Gemeten volgens EN14511
Soort

Min. COP*

Bron t°

Afgifte t°

bodem/water

4,3

0 °C

35 °C

water/water

5,1

10 °C

35 °C

lucht/water

3,1

2 °C

35 °C

lucht/lucht

2,9

2 °C

20 °C

Gemeten volgens CETIAT
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Soort

Min. COP*

Bron t°

Afgifte t°

directverdamping/water 4,3

0 °C

35 °C

directverdamping/

0 °C

35 °C

4,3

directcondensatie
* De COP gemeten bij 5K
Voor gaswarmtepomp:
Gemeten volgens EN14511 of EN12309-2
Soort

Min. COP*

Bron t°

Afgifte t°

bodem/water

1,54

0 °C

45 °C

water/water

1,85

10 °C

45 °C

lucht/water

1,14

2 °C

45 °C

lucht/lucht

1,27

2 °C

20 °C

Gemeten volgens CETIAT
Soort

Min. COP*

Bron t°

Afgifte t°

directverdamping/water 1,54

0 °C

45 °C

directverdamping/

0 °C

45 °C

1,54

directcondensatie
* De COP gemeten bij 5K
De warmtepomp is geïnstalleerd volgens de bestaande Belgische en internationale richtlijnen,
normen, wetten en codes van goede praktijk (‘Code van goede praktijk voor de toepassing van
warmtepompsystemen in de woningbouw’) en voldoet aan de relevante vereisten van de
geharmoniseerde EU Directieven ‘EU-Safety Standards’ en ‘EU Product Standards’. De warmteafgifte
moet gebeuren via lage temperatuur radiatoren/convectoren of vloer- of muurverwarming op een
maximumtemperatuur van 40 °C. Waar geen richtlijnen, normen of wetten terzake beschikbaar zijn,
worden evaluatierichtlijnen gebaseerd op internationaal aanvaarde referenties uit de vakliteratuur.
Zwembadverwarming, geheel of gedeeltelijk, komt niet in aanmerking.
Indien wettelijk vereist dient een milieuvergunning of –melding verleend te zijn vóór de installatie
van de warmtepomp.
Art. 6b - Installatievoorschriften voor zonneboilers
De plaatsing van de installatie moet geschieden door een aannemer in overeenstemming met
bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.
De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer. Dit attest is bijgevoegd
aan het aanvraagformulier.

379

Art. 7 - De aanvraagprocedure
Het volledig ingevulde aanvraagformulier (te vinden op www.wichelen.be en verkrijgbaar op de
milieudienst, Oud Dorp 2 9260 Wichelen) wordt afgegeven op de milieudienst, Oud Dorp 2 9260
Wichelen of per post ontvangen op het gemeentehuis, Oud Dorp 2 9260 Wichelen, uiterlijk op 31
december 2013.
De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle aankoopfacturen (geen offerte,
leveringsbon, kasticket of proforma factuur) voor de levering en plaatsing van de
warmtepomp/zonneboiler met vermelding van het merk en het type. Voor de zonneboiler wordt het
compressorvermogen of het geïnstalleerd gasvermogen en de COP vermeld.
Facturen ouder dan 6 maanden dan de ontvangstdatum van de subsidie komen niet in aanmerking.
De aanvrager wordt schriftelijk door het gemeentebestuur in kennis gesteld van de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen om de subsidie al dan niet toe te kennen. Indien de
subsidieaanvraag werd afgewezen, blijkt de reden tot weigering duidelijk uit de motieven van het
schrijven van het gemeentebestuur.
Art. 8 - De uitbetaling
De subsidie zal binnen een redelijke termijn na de goedkeuring van de aanvraag door het college van
burgemeester en schepenen worden uitbetaald.
De subsidie wordt verleend tot uitputting van de in het budget voorziene krediet.
Art. 9 - Verbintenis van de aanvrager
De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet
tenminste 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde
adres en kan onder geen beding binnen deze termijn verkocht of verwijderd worden.
Indien aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, kan door de gemeente van de aanvrager een
terugvordering van het toegekende subsidiebedrag worden geëist.
Art. 10 - Beschikbare kredieten
Een krediet is voorzien in het budget onder art. 879/331-01 (87918), zijnde een bedrag van € 6.000.
Art. 11 - Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de
provinciegouverneur.

9.

Gemeentelijk huishoudelijk reglement betreffende de grondconcessies - Wijziging

De burgemeester licht dit agendapunt toe. De gemeenteraad heeft ooit beslist om geen concessies
meer toe te laten op het oud kerkhof in Schellebelle, maar sommige graven verdwijnen door het
einde van de concessieperiode.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 3 oktober 1979
houdende het gemeentelijk huishoudelijk reglement betreffende de grondconcessies, meer bepaald
artikel 9, tweede lid en latere wijziging d.d. 4 juni 1981;
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Overwegende dat sedert 1 januari 1983 op de oude
begraafplaats aan de kerk te Schellebelle geen nieuwe concessies of vernieuwingen van concessies
meer toegestaan worden; overwegende dat sedert die datum geen nieuwe begravingen of
bijzettingen nog mochten gebeuren in niet-vergunde grond op genoemde begraafplaats;
Gelet op het decreet d.d. 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en lijkbezorging en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 11 januari 2012 houdende
de bescherming als monument van het kerkhof van de Sint-Jans-Onthoofdingkerk te Schellebelle;
Overwegende dat daarbij de kerkhofsite met 22 graftekens,
kerkhofmuur, kapellen van de Sint-Corneliusommegang en het voormalig dodenhuisje bij de SintJans-Onthoofdingkerk beschermd zijn;
Overwegende dat op het betrokken kerkhof sommige percelen
niet meer vergund zijn en zelfs ontruimd zijn;
Overwegende dat het aangewezen is om die percelen toch te
concederen, zodat er geen storende lege plaatsen ontstaan, maar tegelijkertijd op te leggen dat de te
plaatsen graftekens dezelfde stijl als de bestaande moeten hebben om de eenvormigheid in de hand
te werken;
Overwegende dat die werkwijze het best het regelmatig
onderhoud van de graftekens en het bezoek aan de begraafplaats garandeert;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Enig art. – Artikel 9, tweede lid van het gemeenteraadsbesluit d.d. 3 oktober 1979 houdende het
gemeentelijk huishoudelijk reglement betreffende de grondconcessies wordt als volgt gewijzigd : “Op
de oude begraafplaats aan de kerk te Schellebelle worden vanaf 1 juli 2013 nieuwe concessies of
vernieuwingen van concessies toegestaan, onder voorwaarde dat de nieuwe graftekens die worden
geplaatst dezelfde stijl hebben als de bestaande graftekens.”

10. Algemene Vergadering d.d. 18 juni 2013 - Intercommunale Blijdorp III - Goedkeuring
agendapunten en mandatering gemeentelijk vertegenwoordiger
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
Intercommunale Blijdorp III, dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke
handicap;
Gelet op de brief d.d. 15 april 2013 van de Intercommunale
Blijdorp III met de agenda van de algemene vergadering van 18 juni 2013 die er als volgt uitziet :
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1.
2.
3.
4.

Goedkeuring verslag vorige vergadering (19.03.2013)
Rekeningen 2012 – Kwijting bestuurders en commissaris-revisor
Activiteitenverslag Blijdorp III 2012
Varia
Gelet op art. 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de

Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op de brief d.d. 8 maart 2002 van de Afdeling Interlokale
Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de
agenda van de algemene vergadering een debat te voeren, op grond daarvan zijn standpunt bepaalt
en de wijze waarop zijn vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene
vergadering van de intercommunale;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 - De gemeenteraad betuigt zijn akkoord met alle voorstellen en punten die door de raad van
bestuur op de agenda werden geplaatst van de algemene vergadering van de Intercommunale
Blijdorp III d.d. 18 juni 2013.
Art. 2 – De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemachtigd om alle voorstellen met betrekking
tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en
om in het algemeen het nodige te doen.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan de Intercommunale Blijdorp III,
Blijdorpstraat 3 9255 Buggenhout en aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

11. Gewone Algemene Vergadering d.d. 11 juni 2013 van de intercommunale DDS - Goedkeuring
agenda en mandatering lasthebbers
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de
Intercommunale DDS c.v.;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van
18 januari 2013 betreffende de intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief BB
2013/5 d.d. 19 april 2013 dienaangaande;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 22 aprili 2013 van DDS
waarbij de gemeente wordt uitgenodigd tot de Gewone Algemene Vergadering op dinsdag
11 juni 2013;
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Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt
uitziet:
1. Verwelkoming
2. Aanduiding van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 der statuten)
3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 14.03.2013
4. Ontwerp evaluatierapport 2007-2012 : toelichting en goedkeuring
5. Verslag over het boekjaar 2012
5.1. Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2012
5.2. Financieel verslag van de Raad van Bestuur betreffende de jaarrekening 2012
5.3. Verslag van de Revisor
5.4. Vaststellen van de jaarrekening 2012
5.5. Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2012 (art. 20)
7. Mandaat van bedrijfsrevisor – aanstelling
8. Vaststellen zitpenningen leden van de Raad van Bestuur
9. Benoemingen
10. Vragen en voorstellen vanuit de vergadering
11. Diversen
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Gewone Algemene Vergadering van 11
juni 2013 van de Intercommunale DDS c.v.
Art. 2 – De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de vergadering van de
Intercommunale DDS c.v. van 11 juni 2013 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de Intercommunale DDS c.v. en de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

12. Gewone Algemene Vergadering d.d. 18 juni 2013 van de Intercommunale Verko Goedkeuring agenda en mandatering lasthebbers
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de
Intercommunale Verko;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van
18 januari 2013 betreffende de intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief BB
2013/5 d.d. 19 april 2013 dienaangaande;
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Gelet op de aangetekende brief d.d. 22 april 2013 in verband
met de Gewone Algemene Vergadering van Verko op dinsdag 18 juni 2013;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt
uitziet:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verwelkoming
Aanduiding van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 der statuten)
Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 14.03.2013
Ontwerp evaluatierapport 2007-2012 : toelichting en goedkeuring
Verslag over het boekjaar 2012
5.1. Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2012
5.2. Financieel verslag van de Raad van Bestuur betreffende de jaarrekening 2012
5.3. Verslag van de Revisor
5.4. Vaststellen van de jaarrekening 2012
5.5. Bestemming van het resultaat
Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2012 (art. 20)
Mandaat van bedrijfsrevisor – aanstelling
Vaststellen zitpenningen leden van de Raad van Bestuur
Benoemingen
Vragen en voorstellen vanuit de vergadering
Diversen
Gelet op het gemeentedecreet.
Met algemene stemmen.
Besluit.

Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Gewone Algemene Vergadering van 18
juni 2013 van de Intercommunale Verko.
Art. 2 – De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Gewone Algemene
Vergadering van de Intercommunale Verko van 18 juni 2013 op te dragen hun stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan de Intercommunale Verko en de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

13. Algemene Vergadering d.d. 18 juni 2013 intercommunale Westlede - Goedkeuring
agendapunten en mandatering vertegenwoordiger
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
Intercommunale Westlede;
Gelet op de brief d.d. 19 april 2013 van de Intercommunale
Westlede met de agenda van de algemene vergadering van 18 juni 2013;
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Gelet op art. 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking en de ministeriële omzendbrief BB 2013/5 d.d. 2013/5 d.d. 19
april 2013 dienaangaande;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt
uitziet :
1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering 12/12/2012 en Buitengewone Algemene
Vergadering 20/03/2013
2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2012
3. Evaluatierapport
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor
5. Commissaris-Revisor voor de periode 2013-2015
6. Vaststelling zitpenning bestuurders
Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de
agenda van de algemene vergadering een debat te voeren, op grond daarvan zijn standpunt bepaalt
en de wijze waarop zijn vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene
vergadering van de intercommunale;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – De gemeenteraad betuigt zijn akkoord met de voorgestelde agenda van de Algemene
Vergadering van de Intercommunale Westlede d.d. 18 juni 2013.
Art. 2 – De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemachtigd om alle voorstellen met betrekking
tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en
om in het algemeen het nodige te doen.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing zal worden opgestuurd aan de Intercommunale, Smalle Heerweg
60 9080 Lochristi en aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

14. Algemene Vergadering Imewo d.d. 24 juni 2013 - Goedkeuring agenda
De raad,
Overwegende dat de gemeente voor het distributienetbeheer
elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging IMEWO, Intercommunale
Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;
Overwegende dat de gemeente, per aangetekend schrijven
van30 april 2013, wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in gewone
zitting van IMEWO op 24 juni die plaats heeft in “Hotel Thermae Palace”, Koningin Astridlaan 7 te
8400 Oostende met volgende agenda:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2012
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking
tot het boekjaar 2012
Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige zes jaar en ondernemingsplan 2013-2018
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de

gemeente doorgestuurd werd;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001, gewijzigd bij
decreet van 18 januari 2013 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agenda van de algemene vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in gewone zitting
van de opdrachthoudende vereniging Imewo, te houden op 24 juni 2013 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2012
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking
tot het boekjaar 2012
Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige zes jaar en ondernemingsplan 2013-2018
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
gewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 24 juni 2013, op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen;
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging IMEWO, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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15. Aanduiding afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente op de
Algemene Vergaderingen van de Intercommunale Blijdorp III
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de
intercommunale Blijdorp III, dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke
handicap;
Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari
2013;
Gelet op de brief d.d. 15 april 2013 waarbij de gemeente werd
uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Blijdorp III op 18 juni 2013;
Gelet op artikel 44, 1ste en 3de alinea van het decreet van 6 juli
2001 gewijzigd bij decreet van 18 maart 2013 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
waarin is opgenomen dat de gemeenten, deelnemers van een intergemeentelijk
samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de
leden van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 79 §2 van voornoemd decreet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voordracht van het college van burgemeester en
schepenen;
Gaat over tot stemming.
De uitslag van de stemming is :
Voor de afgevaardigde : Anneleen Rimbaut : ja : 21 stemmen
Voor de plaatsvervangend afgevaardigde : Inge Van Steendam : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Anneleen Rimbaut, schepen, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) wordt aangeduid om
de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van de intercommunale
vereniging Blijdorp III tot de vernieuwing van de gemeenteraden in 2019.
Art. 2 – Inge Van Steendam, raadslid, Bohemen 124 9260 Wichelen wordt aangeduid om als
plaatsvervangend afgevaardigde de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen
van de intercommunale vereniging Blijdorp III tot de vernieuwing van de gemeenteraden in 2019.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing zal naar de intercommunale Blijdorp III, Blijdorpstraat 3 9255
Buggenhout en de Vlaamse minister van Binnenlandse Bestuur opgestuurd worden.

16. Aanduiding lasthebbers in de Algemene Vergaderingen van de Intercommunale DDS
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De raad,
Gelet op het decreet van 6 juli 2001, gewijzigd bij decreet van
18 januari 2013, houdende de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 44;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 d.d. 19 april 2013
betreffende de wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met
betrekking tot het bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in
het bijzonder met betrekking tot presentiegelden;
Overwegende dat niet langer voor elke algemene vergadering
afzonderlijk een vertegenwoordiger moet worden benoemd, maar dat het mandaat wel nog voor
elke algemene vergadering moeten worden vastgesteld;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 22 april 2013 van DDS
waarbij de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van
DDS op dinsdag 11 juni 2013;
Gelet op de statuten van de intercommunale DDS;
Overwegende dat de gemeente 2 lasthebbers mag aanstellen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is :
Voor het eerste mandaat : Anneleen Rimbaut: ja : 21 stemmen
Voor het tweede mandaat : Inge Van Steendam: ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – De gemeente zal op de Bijzondere en Gewone Algemene Vergaderingen van DDS
vertegenwoordigd worden door volgende twee personen:
Anneleen Rimbaut, schepen, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) en
Inge Van Steendam, raadslid, Bohemen 124 9260 Wichelen.
Deze aanstellingen gelden tot de vernieuwing van de gemeenteraad in 2019.
Art 2 – Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar de intercommunale DDS c.v. en aan de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

17. Aanduiding lasthebbers in de Algemene Vergaderingen van de intercommunale maatschappij
Verko
De raad,
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001, gewijzigd bij decreet van
18 januari 2013, houdende de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 44;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 d.d. 19 april 2013
betreffende de wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met
betrekking tot het bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in
het bijzonder met betrekking tot presentiegelden;
Overwegende dat niet langer voor elke algemene vergadering
afzonderlijk een vertegenwoordiger moet worden benoemd, maar dat het mandaat wel nog voor
elke algemene vergadering moeten worden vastgesteld;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 22 april 2013 van Verko
waarbij de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van
Verko op dinsdag 18 juni 2013;
Gelet op de statuten van de intercommunale Verko;
Overwegende dat de gemeente 2 lasthebbers mag aanstellen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is :
Voor het eerste mandaat : Kristof De Smet : ja : 21 stemmen
Voor het tweede mandaat : Christoph Van de Wiele : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – De gemeente zal op de Gewone en Bijzondere Algemene Vergaderingen van Verko
vertegenwoordigd worden door volgende twee personen :
Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22b 9260 Wichelen (Schellebelle) en
Christoph Van de Wiele, schepen-ocmw-voorzitter, Doornstraat 37 9260 Wichelen (Serskamp)
Deze aanstellingen gelden tot de vernieuwing van de gemeenteraad in 2019.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar de intercommunale Verko c.v. en aan de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

18. Algemene vergaderingen van de Intercommunale Westlede - Aanduiding vertegenwoordiger
en plaatsvervanger
De raad,
Gelet op het decreet van 6 juli 2001, gewijzigd bij decreet van
18 januari 2013, houdende de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 44;
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Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 d.d. 19 april 2013
betreffende de wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met
betrekking tot het bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in
het bijzonder met betrekking tot presentiegelden;
Overwegende dat niet langer voor elke algemene vergadering
afzonderlijk een vertegenwoordiger moet worden benoemd, maar dat het mandaat wel nog voor
elke algemene vergadering moeten worden vastgesteld;
Gelet op de brief d.d. 19 april 2013 van de Intercommunale
Westlede betreffende de algemene vergadering van 18 juni 2013;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Voor de vertegenwoordiger :Ann Van Wesemael : ja : 21 stemmen
Voor de plaatsvervanger : Rosa Van den Abeele : ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Ann Van Wesemael, raadslid, Brugstraat 31 9260 Wichelen wordt aangeduid om de
gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van de Intercommunale Westlede
en Rosa Van den Abeele, raadslid, Bruinbekestraat 1 9260 Wichelen (Schellebelle) wordt aangeduid
als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Deze aanstellingen gelden tot de vernieuwing van de
gemeenteraad in 2019.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing zal aan de Intercommunale en aan de toezichthoudende
overheid gestuurd worden.

19. Intercommunale Imewo - Gewone Algemene Vergadering d.d. 24 juni 2013 - Aanwijzing
gemeentelijk vertegenwoordiger en plaatsvervanger
De raad,
Overwegende dat de gemeente voor het distributienetbeheer
elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale
Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;
Overwegende dat de deelnemende gemeente per
aangetekend schrijven van 30 april 2013 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van Imewo die op 24 juni 2013 plaatsheeft in Hotel Thermae
Palace, Koningin Astridlaan 7 8400 Oostende;
Gelet op art. 24 lid A.1. van de statuten waarin bepaald wordt
dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
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gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat een lid van de Regionale Bestuurscomités of
van de Raad van Bestuur van Imewo geen vertegenwoordiger of plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering kan zijn;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Voor de vertegenwoordiger : Martine De Wilde : ja : 21 stemmen
Voor de plaatsvervanger : Anneleen Rimbaut : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Raadslid Martine De Wilde, Onnebossen 21 9260 Wichelen (Serskamp) aan te duiden als
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering in gewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo te houden op 24 juni 2013.
Art. 2 – Schepen Anneleen Rimbaut, Biesakker 24 9260 Wichelen (Serskamp) aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo te houden op
24 juni 2013.
Art. 3 – Het college van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, ter attentie van het secretariaat, p.a. Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Overeenkomstig artikel 29 van het gemeentedecreet beslissen volgende raadsleden tot de
spoedeisendheid van navolgend agendapunt omdat de buitengewone algemene vergadering van de
Gemeentelijke Holding plaats heeft op woensdag 26 juni 2013, daags voor de geplande volgende
zitting van de gemeenteraad : 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.
19.A Aanduiding vertegenwoordiger op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van
de Gemeentelijke Holding nv
Overwegende dat onze gemeente lid is van de N.V.
Gemeentelijke Holding in vereffening;
De raad,
Overwegende dat onze gemeente bij brief van 17 mei 2013 is
opgeroepen voor de Algemene Vergadering van 26 juni 2013;
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Overwegende dat daarop de werkzaamheden van de
vereffenaars en de jaarrekening en het jaarverslag 2012 worden besproken;
Overwegende dat ook de redenen aan bod komen waarom de
vereffening nog niet kon worden afgesloten, de bespreking van het verslag van de commissaris over
de jaarrekening 2012, het voorstel van de vereffenaars tot benoeming van een commissaris en de
stemming over de benoeming van een commissaris en dat er ook ruimte is voor vraagstelling;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Martine De Wilde : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Martine De Wilde, Onnebossen 21, 9260 Wichelen (Serskamp) wordt aangeduid om de
gemeente te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de
Gemeentelijke Holding nv in vereffening.
Art. 2 – Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de
volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing zal aan de Gemeentelijke Holding nv in vereffening worden
opgestuurd.

19.B Voorstel inrichten vragenuurtje voor inwoners aan de gemeenteraad
Raadslid Kurt Rasschaert leidt dit agendapunt in.
Namens de N-VA-fractie stelt hij voor om aan het einde van de openbare zitting gedurende een half
uur aan de inwoners van de gemeente de mogelijkheid te geven om vragen te stellen volgens een
uitgewerkte procedure. De voorzitter van de gemeenteraad zit de sessie voor. Alle
gemeenteraadsfracties zouden dan kunnen inpikken op de vragen van de burger.
De burgemeester heeft geen problemen met openbaarheid van bestuur en inspraak van de burger.
Hij herinnert aan een raadszitting in de vorige legislatuur waarbij een actiecomité tal van vragen
heeft kunnen stellen aan het college en de gemeenteraadsleden over het bouwrijp maken van een
gewezen KMO-zone. De burgemeester wijst er ook op dat er een gemeenteraadsbesluit bestaat dat
het spreekrecht van het publiek voor de raadszittingen mogelijk maakt. Amendementen daarop zijn
mogelijk. Raadslid Rasschaert was niet van dat raadsbesluit op de hoogte en vraagt dat openbaar te
maken in de volgende Instroom, het gemeentelijk informatieblad.
De burgemeester suggereert om het vragenuurtje voor de raadszitting in te richten, anders moeten
de mensen soms uren wachten voor ze hun vraag kunnen stellen. Schepen Kristof De Smet nodigt
genoemd raadslid uit om het bestaande raadsbesluit na te lezen en te laten weten of sommige
bepalingen moeten worden aangepast.
Dit agendapunt wordt besloten zonder stemming.
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19C. Motie treinramp Wetteren
Raadslid Gert Van Tittelboom leidt dit agendapunt in. Hij dankt alle medewerkers die bijstand
hebben verleend bij de treinramp. Uiteindelijk is de hulpverlening goed verlopen. Wij kunnen echter
niet ongevoelig blijven voor de mogelijke gevolgen van het incident voor onze gemeente. Daarom
stelt hij voor om de motie die op 22 mei 2013 unaniem werd goedgekeurd door de provincieraad van
Oost-Vlaanderen ook te onderschrijven vanuit de gemeenteraad. Zo wordt een signaal gegeven aan
de betrokken overheden ten behoeve van een gecoördineerd beleid.
De burgemeester dankt alle mensen die meegewerkt hebben bij de hulpverlening : de brandweer, de
politie, het Rode Kruis en alle gemeente- en OCMW-personeel. Hij beklemtoont ook de goede
samenwerking met de gemeente Wetteren. Hij is trots op wat de mensen hebben gepresteerd, ook
de vrijwilligers. De kritiek op de diensten heeft pijn gedaan. Als er twee gemeenten in OostVlaanderen waren, die klaar waren voor een dergelijke onderneming, waren het Wichelen en
Wetteren. In het Sociaal Huis is er wifi, ons gebouw is perfect om zo’n ramp te coördineren. De top
van experten uit ons land en uit onze gemeente zaten in het crisiscentrum. Het bestuur steunt de
motie, die trouwens niet is opgemaakt vanuit de sp.a-fractie, ook in de provincieraad was de
oppositie erbij betrokken, de stem klinkt dan krachtiger.
Raadslid Luc Van Leuven sluit zich aan bij de woorden van dank van de burgemeester. Hij vraagt zich
af of het in de vorige raadszitting bestelde digibord niet beter in de raadzaal zou worden gehangen.
De burgemeester is van oordeel dat voor een gemeentelijke ramp de collegezaal perfect is voor het
crisiscentrum. De pers kun je dan in de raadzaal ontvangen.
Raadslid Herman Van Renterghem sluit zich namens zijn fractie voor 100 % aan bij de bedanking. Hij
vraagt of men al bezig is met de evaluatie van de noodplanning en of die ook openbaar wordt
gemaakt. De burgemeester antwoordt dat er per discipline een evaluatie komt, daarna wordt die
gegroepeerd tot een globale evaluatie. Er komt waarschijnlijk ook een parlementaire commissie en
hij is bereid daar het gemeentelijk verhaal te gaan vertellen. Raadslid Kurt Rasschaert vindt het
belangrijk dat de burgers worden ingelicht via SMS. In Wetteren wordt daarvoor het dominosysteem
gebruikt. De burgemeester is van oordeel dat dat systeem het best door de provincie wordt
aangekocht. In de gemeente moet je wel een excellijst bijhouden van GSM-nummers en
mailadressen. Er komt trouwens een nieuwsbrief over de ramp met de vraag om die informatie.
Raadslid Jan Baeyens vraagt of de GSM-nummers op vrijwillige basis kunnen worden doorgegeven.
De burgemeester repliceert dat de operatoren die nummers niet vrijgeven. Hij vindt het ook beter
dat het initiatief bij de burger ligt : zij moeten laten weten als hun nummer verandert.
Aansluitend wordt volgende motie met algemene stemmen goedgekeurd :
Motie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen
Betreft : het treinongeval te Wetteren met ontsporing van wagons met gevaarlijke stoffen. – 4 mei
2013.
Gelet op het treinongeval te Wetteren op 4 mei 2013 waarbij
verschillende goederenwagons zijn ontspoord en waarbij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in
een dicht bewoonde omgeving terecht zijn gekomen;
Dat door dit incident verschillende personen uit de directe en
indirecte omgeving zijn getroffen en er zelfs een dodelijk slachtoffer te betreuren viel;
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Dat, ondanks de enorme inspanningen van het crisiscentrum
en de hulpdiensten, er meerdere dagen nodig waren om de rechtstreekse gevolgen van deze ramp
voor mens en milieu te milderen;
Dat nog niet geheel duidelijk is welke gevolgen de verspreiding
van deze gevaarlijke stoffen (acrylonitril) voor mens en milieu zullen hebben op de langere termijn;
Dat, ondanks de goede zorgen van de federale en Vlaamse
diensten toch gebleken is dat het vervoer van gevaarlijke stoffen doorheen de bebouwde kom erg
risicovol is en indien mogelijk zoveel als mogelijk, ook rekening houdend met de economische
factoren, zou moeten vermeden worden;
Overwegende dat de Europese en Belgische wetgeving terzake (in casu vooral de Europese ADR
regelgeving over de weg, de RID regelgeving voor het spoor, en de ADN regelgeving over de
waterwegen) vooral gericht is op de bestrijding van de incidenten en geen aanbevelingen of
maatregelen bevat in relatie tot ruimtelijke of omgevingsaspecten;
Dat het dichtbevolkte en ruimtelijk versnipperde Vlaanderen,
gelegen in de Rijn-Schelde Delta dat het hinterland vormt voor productie, de verwerking en het
vervoer van gevaarlijke stoffen bijzonder kwetsbaar is;
Overwegende dat uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht
van de Rijn-Schelde Delta organisatie (2009) rond “grensoverschrijdende afstemming vervoer
gevaarlijke stoffen, beleidspraktijken in Vlaanderen en Nederland” gebleken is dat een meer
geïntegreerde benadering van mobiliteit, ruimtelijke ordening en externe veiligheid, en duidelijke
afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden wenselijk en noodzakelijk is, ondermeer
omdat de taken en bevoegdheden rondom deze aspecten op diverse bestuurlijke niveaus
georganiseerd worden;
Vraagt de gemeenteraad aan de Vlaamse en de federale
regering, met het oog op de implementatie van een geïntegreerd beleid inzake mobiliteit, ruimtelijke
ordening en externe veiligheid, werk te willen maken:
van een inschatting van de risico’s van transport van gevaarlijke stoffen voor de
verschillende vervoersmodi (met speciale aandacht voor pijpleidingen);
van het ontwikkelen van de noodzakelijke data, ondermeer met het oog op het vastleggen
van de meest optimale routes;
van een spreiding van de risico’s door een gestuurde diversificatie van de vervoersmodi;
van de ontwikkeling van een risicokaart voor transport van gevaarlijke transporten ;
van de automatisering van de beveiliging van het spoorvervoer;

Wichelen,
Martine De Wilde
Fractievoorzitter Samen

Herman Van Renterghem
Fractievoorzitter N-VA
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Luc Van Leuven
Fractievoorzitter CD&V Plu

Gert Van Tittelboom
Fractievoorzitter Sp.a

19.D Opnemen van het project Bogaert in de meerjarenplanning van de begroting en het
engagement om de werken uit te voeren binnen deze legislatuur
Raadslid Luc Van Leuven leidt dit agendapunt in. In december 2007 heeft hij omtrent dit project
reeds een punt op de gemeenteraad gebracht. De Bogaert is in slechte staat. Vanuit CD&V waren de
plannen klaar om de Bogaert aan te passen. Hij vraagt zich nu af of de meerderheid bereid is om bij
budgetwijziging de onteigening van de gronden voor een afgescheiden fietspad vrij te maken. De
onteigening van de gronden kan immers even lang duren als de aanvraag van een verkeersmodule bij
de Vlaamse Overheid.
Schepen Kristof De Smet verduidelijkt dat Aquafin zes jaar gelden niet financieel tussenbeide wou
komen. Het college heeft het engagement te plannen met spelers als de Vlaamse Milieumaatschappij
en Aquafin. Het deel Boterhoek tot Rimeir zou door Aquafin ten laste worden genomen nu. De
gemeente moet aansluitend zorgen voor de rest van het gedeelte Bogaert en de Rimeir. Het college
wil weten hoeveel dat alles gaat kosten. Daarom is aan de ontwerper gevraagd om de prijzen van
toen te actualiseren. Als de prijzen bekend zijn, zal het college een engagement nemen. Als je
vandaag een beslissing neemt, wordt die misschien pas uitgevoerd in 2018.
Raadslid Luc Van Leuven beaamt dat, maar de onteigening van de gronden kon al lang doorgevoerd
zijn. In 2007 is dat krediet om partijpolitieke redenen van het budget verwijderd. De burgemeester
stelt dat toen plannen zijn opgemaakt zonder daarover na te denken. Je kunt ze nu niet meer
uitvoeren. Raadslid Van Leuven repliceert dat de meerderheid er zes jaar niets mee gedaan heeft.
Schepen De Smet herhaalt dat Aquafin niet mee wou, de gemeente kan niet zelf alles afwerken. Nu
heeft de gemeente een partner gevonden. Het werken op perceelsniveau brengt financiële
implicaties mee. Je moet ook aan de grachten werken. De burgemeester is van mening dat de partij
van raadslid Van Leuven de kans heeft gehad om het project op te starten. Genoemd raadslid
riposteert dat het voorziene budget van € 25 000 na twee jaar van de begroting verdwenen is.
Schepen Daniël Praet vindt dat je al geluk moet hebben om in 2018 het project uit te voeren.
Schepen Christoph Van de Wiele wijst erop dat de Steenkouter voor Aquafin nog meer prioritair was
dan de Bogaert. Het college heeft erop aangedrongen om dat om te keren. Schepen Kristof De Smet
besluit dat de datum van 2018 niet realistisch is : de gemeente is trekker van het project en wacht op
correcte prijzen. Pas dan kan een beslissing met kennis van zaken worden genomen.
Dit agendapunt wordt besloten zonder stemming.

19.D Vraag in verband met de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2007 over het uitvoeren
van de maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid Bogaert
Raadslid Luc Van Leuven leidt dit agendapunt in. Hij vindt de genomen en overgebleven maatregelen
voor de verkeersveiligheid op de Bogaert niet echt je dat.
Schepen Daniël Praet stelt dat de belangrijkste gerealiseerd zijn. Drie weken geleden is nog een brief
naar buurgemeente Lede gestuurd om de plaatsing van vooraankondigingsborden te bepleiten die de
tonnagebeperking op de Heide en de Bogaert aangeven. Intussen zijn de wegversmallingen
kapotgereden, in de berm geduwd, gestolen, …
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Raadslid Luc Van Leuven herinnert eraan dat de wegversmallingen unaniem goedgekeurd zijn door
de gemeenteraad. Het college kan aansprakelijk gesteld worden als er een ongeval gebeurt door het
niet uitvoeren van een gemeenteraadsbesluit. Schepen Praet wijst erop dat het om een
proefopstelling ging. Raadslid Van Leuven stelt dat niemand erover te spreken is, zoals de bakken er
nu staan. Het gaat hier om verkeersveiligheid. Schepen Kristof De Smet heeft van de buren vernomen
dat zij regelmatige politiecontrole het belangrijkste vinden.
De voorzitter deelt mee dat de volgende zitting van de gemeenteraad plaats heeft op donderdag 27
juni 2013.
GEHEIME ZITTING

20. Gemeentelijke Openbare Bibliotheek - Aanstelling leden van het beheersorgaan
De raad,
Gelet op het decreet van 19 juni 1978 betreffende het
Nederlandstalige openbare bibliotheekwerk en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 13
november 1991 gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 19 juni 1994 houdende uitvoering
van voornoemd decreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 6 februari 1997
houdende overname van de aangenomen openbare bibliotheken van Schellebelle, Serskamp en
Wichelen en goedkeuring van de overnamecontracten;
Gelet op de brief van de heer Gouverneur, dienst 91 d.d. 1 april
1997 waarbij kennis genomen werd van het gemeenteraadsbesluit van 6 februari 1997;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 22 juni 2000 waarbij de beheersvorm van de bibliotheek
werd bepaald;
Overwegende dat de fracties in de gemeenteraad werden
aangeschreven en dat een oproep via de gemeentelijke website en in het gemeentelijk infoblad is
gepubliceerd;
Overwegende dat de leden van het beheersorgaan nominatief
moeten worden aangesteld;
Gaat over tot stemming;
a) Voor wat de evenredige vertegenwoordiging van de politieke strekkingen uit de
gemeenteraad betreft, is de uitslag :
Veerle Bauters : ja :

21

stemmen

Conny De Corte : ja :

21

stemmen

Dirk Eekhaut : ja :

21

stemmen

Daniëlle Houtman : ja :

21

stemmen
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Stephan Muysers : ja :

21

stemmen

Willy Vermeulen : ja :

21

stemmen

Caroline Verstraeten : ja :21

stemmen

b) Voor wat de vertegenwoordiging van de ideologische en filosofische strekkingen en de
gebruikers betreft, is de uitslag :
Marc De Troeyer : ja : 21

stemmen

An Dewitte : ja :

21

stemmen

Anny D’Hauwe : ja :

21

stemmen

Marc Galloo : ja :

21

stemmen

Geert Heynderickx : ja :21

stemmen

Valerie Leirens : ja :

21

stemmen

Katrien Verlinden : ja : 21

stemmen
Besluit

Art. 1 – De volgende personen worden aangesteld als stemgerechtigd lid van het beheersorgaan van
de gemeentelijke openbare bibliotheek :
a) Wat de evenredige vertegenwoordiging van de politieke strekkingen uit de gemeenteraad
betreft :
SAMEN
Conny De Corte, Bruin Kruis 2 9260 Wichelen (Serskamp)
Daniëlle Houtman, Wanzelesteenweg 108 9260 Wichelen (Serskamp)
Caroline Verstraeten, Kloosterland 35 9260 Wichelen (Schellebelle)
N-VA
Veerle Bauters, Billegem 15 9260 Wichelen (Serskamp)
Willy Vermeulen, Suikerstraat 26a 9260 Wichelen (Schellebelle)
CD&V Plus
Dirk Eekhaut, Galgenberg 64 9260 Wichelen (Serskamp)
Sp.a
Stephan Muysers, Dendermondsesteenweg 58 9260 Wichelen (Schellebelle)
b) Wat de vertegenwoordiging van de ideologische en filosofische strekkingen en de gebruikers
betreft :
Marc De Troeyer, Stationsstraat 6 9260 Wichelen (Schellebelle)
An Dewitte, Stationsstraat 160 9260 Wichelen (Schellebelle)
Anny D’Hauwe, Groeneweg 12 9260 Wichelen (Serskamp)
Marc Galloo, Moeststraat 11 9260 Wichelen (Schellebelle)
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Geert Heynderickx, Kapellebaan 5 9260 Wichelen
Valerie Leirens, Bremenhulstraat 14 9260 Wichelen (Serskamp)
Katrien Verlinden, Oud Dorp 8 9260 Wichelen
Art. 2 – Antoine Vandewalle, bibliothecaris, zetelt in het beheersorgaan met raadgevende stem en
neemt er het secretariaat van waar.

21. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap - Aanduiding vertegenwoordigers
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 6 juli 1994 houdende
de oprichting va neen Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap;
Gelet op de brief d.d. 17 december 2012 van de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van de vzw Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap Wichelen, inzonderheid op artikel 5;
Overwegende dat het de gemeente toekomt om 6 van de 12
leden te benoemen om de vzw samen te stellen;
Overwegende dat deze benoeming evenredig dient te
gebeuren volgens de verhouding tussen meerderheid en minderheid;
Gelet op de kandidaten voorgesteld door de politieke fracties
in de gemeenteraad, met name Inge Van Steendam, Rosa Van den Abeele, Patrick Verheyden en
Liesbeth Van de Voorde namens ‘Samen’, Geert Willems namens ‘N-VA’, Anja Van de Poel namens
‘CD&V Plus’ en Caroline Hoedemakers namens ‘sp.a’;
Gaat over tot geheime stemming;

Inge Van Steendam : ja:
Rosa Van den Abeele : ja :
Patrick Verheyden : ja:
Liesbeth Van de Voorde : ja:
Geert Willems : ja:
Anja Van de Poel : ja:
Caroline Hoedemakers : ja :

De uitslag van de stemming is :
18 stemmen
18 stemmen
18 stemmen
18 stemmen
30stemmen
12 stemmen, 6 ongeldig
6 stemmen

Elk raadslid beschikt over 6 stemmen. Er kunnen met 21 aanwezige raadsleden maximaal 126 geldige
stemmen worden uitgebracht. Om verkozen te zijn, dient een kandidaat de volstrekte meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen te behalen. Dat betekent dat er minimum 18 stemmen nodig
zijn om verkozen te zijn. Bij staking van stemmen is bij herstemming de jongste kandidaat verkozen.
Besluit
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Art. 1 – Volgende personen worden aangeduid als leden die de gemeente binnen de vzw Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap zullen vertegenwoordigen :
Inge Van Steendam, Bohemen 124 9260 Wichelen
Rosa Van den Abeele, Bruinbekestraat 1 9260 Wichelen (Schellebelle)
Patrick Verheyden, Stationsstraat 140A 9260 Wichelen (Schellebelle)
Liesbeth Van de Voorde, Brugstraat 50 9260 Wichelen
Geert Willems, Pater Bontinckstraat 17 9260 Wichelen (Schellebelle)
Anja Van de Poel, Biesakker 7 9260 Wichelen (Serskamp)
Art. 2 – Deze beslissing zal aan het PWA Wichelen worden bezorgd.

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 21.45 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

L. Galle.

