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Zitting van 30 mei 2012
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

Kenneth Taylor, burgemeester.
Ann Van Wesemael, voorzitter.
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck,
Conny Beelaert, schepenen.
Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Adolf Lammens, Etienne De Vos,
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Lien Van Driessche, Julienne Gezels, Karel Vander
Mijnsbrugge, Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

De zitting wordt geopend om 20.03 uur.

OPENBARE ZITTING

1.

De invoering van de beleids- en beheerscyclus in de plaatselijke besturen - Goedkeuring
opstartnota

De burgemeester licht toe dat het huidige begrotingssysteem vanaf 2014 een nieuwe wending
neemt. De financiële repercussies van beslissingen moeten worden teruggekoppeld naar
beleidsthema’s. Het is de bedoeling dat het positieve uit de nieuwe methode wordt gehaald.
Raadslid Julienne Gezels stipt aan dat het streefdoel ook planlastvermindering is. De burgemeester
beaamt dat en stelt dat de beheers- en beleidscyclus ervoor zorgt dat het jeugd- en sportbeleidsplan
bijvoorbeeld wegvallen. Genoemd raadslid wil weten of hetzelfde van nu in een nieuw kleedje wordt
gestopt. De burgemeester antwoordt dat het financieel plaatje nu niet aan het beleidsplan
gekoppeld is. In de toekomst moet dat plaatje kloppen. Raadslid Adolf Lammens vraagt of dat op
jaarniveau wordt georganiseerd. De burgemeester repliceert dat dat op legislatuurniveau is. Schepen
Yvan De Coninck vult aan dat het systeem overkoepelend werkt : de schepen van sport kan bvb. ook
iets zeggen over cultuur.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting
ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
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Overwegende dat het met de invoering van de beleids- en
beheerscyclus de bedoeling is de planlast voor de lokale besturen te verminderen, zodat de sectorale
plannen vervallen, maar dat tegelijkertijd een doordacht, soepeler en transparanter beheer mogelijk
wordt;
Overwegende dat met het oog daarop gemeente en OCMWadministratie de handen in elkaar hebben geslagen om tot een gedegen, allesomvattende en
consistente voorbereiding te komen voor de invoering van de betrokken regels per 1 januari 2014;
Gelet op bijgevoegde nota bij de opstart van de beleids- en
beheerscyclus die meer informatie verschaft over de opmaak van het meerjarenplan, de
participatieacties, de verantwoordelijkheden en het stappenplan;
Met algemene stemmen
Besluit.
Enig artikel - Neemt kennis van de nota bij de opstart van de beleids- en beheerscyclus in de
plaatselijke besturen opgemaakt door de gemeente- en OCMW-administratie en keurt die goed.

2.

Jaarrekening 2010 OCMW - Kennisname besluit gouverneur

De voorzitter licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 augustus
2011 houdende kennisname van de OCMW-jaarrekening boekjaar 2009;
Gelet op het besluit van de heer Gouverneur d.d. 25 april 2012
houdende de definitieve vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2010 van het OCMW;
Neemt kennis van
het besluit van de heer Gouverneur d.d. 25 april 2012 houdende de definitieve vaststelling van de
jaarrekening per 31 december 2010 van het OCMW.

3.

Budgetwijziging nr. 1 - Buitengewone dienst

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Adolf Lammens wil weten waarom de
aankoop van Wettersestraat 56-58 niet doorgaat. De schepen antwoordt dat één erfgenaam
onvindbaar is. Het is ook geen prioriteit voor de sociale huisvestingsmaatschappij waarmee de
gemeente samenwerkt. De burgemeester vult aan dat vier woonentiteiten voor ‘Eigen Dak’ niet
rendabel zijn. Genoemd raadslid herinnert eraan dat het project aanvankelijk tot in de Stationsstraat
liep. Raadslid Luc Van Herreweghe vraagt zich af of de gemeente de betaalde prijs voor de woning
Wettersestraat 60 nog zal terugkrijgen. De burgemeester wijst daarbij op de rooilijn van de
gewestweg die door de woning loopt en op de beperkte bouwdiepte.
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De raad,
Overwegende dat zekere artikels van het budget 2012 dienen
gewijzigd te worden;
Met algemene stemmen
Besluit
Het buitengewoon gemeentebudget wordt overeenkomstig de bijgevoegde budgetwijziging
nr. 1 gewijzigd en de nieuwe uitkomst van het budget wordt als volgt vastgesteld :
De ontvangsten eigen dienstjaar worden verhoogd met € 2.270 000
De uitgaven eigen dienstjaar worden verhoogd met € 373 700
De uitgaven vorige dienstjaren worden verhoogd met € 7 225
De ontvangsten overboekingen worden verhoogd met € 166 425
De nieuwe uitkomst is :
Ontvangsten :
Uitgaven :

€
€

6 325 882
6 325 882

Geraamd algemeen budgetresultaat 2012 : € 0
Raadslid Dirk Eekhaut vervoegt zich bij de zitting.

4.

Budgetwijziging nr. 1 - Gewone dienst

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Adolf Lammens vraagt waarom er € 3 000
bijgeschreven wordt voor secretariaatskosten. De schepen antwoordt dat een nieuwe switch wordt
aangekocht. De burgemeester wijst op de vervangingsnood van pc’s die bij de komst naar het Sociaal
Huis zijn aangekocht. Genoemd raadslid wil ook nog weten of het mobiliteitsplan zal worden
uitgevoerd. De schepen antwoordt dat het wordt geactualiseerd. Daaruit besluit raadslid Lammens
dat alles wegvalt wat over 3 of 6 jaar zou gebeuren.
De raad,
Overwegende dat zekere artikels van het budget 2012 dienen
gewijzigd te worden;
Met 14 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Conny Beelaert, Adolf Lammens, Etienne
De Vos, Martine De Wilde, Karel Van Der Mijnsbrugge, Ann Van Wesemael, Anneleen Rimbaut en
Arnold Stroobant) bij 7 onthoudingen (Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Luc Van Leuven,
Lien Van Driessche, Julienne Gezels, Dirk Eekhaut, Dietlinde Bombeke).
Besluit
Het gewoon gemeentebudget wordt overeenkomstig de bijgevoegde budgetwijziging
nr. 1 gewijzigd en de nieuwe uitkomst van het budget wordt als volgt vastgesteld :
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De ontvangsten eigen dienstjaar worden verhoogd met € 5 000
De uitgaven eigen dienstjaar worden verhoogd met € 101 930
De uitgaven vorige dienstjaren worden verhoogd met € 30 487
De uitgaven overboekingen worden verhoogd met € 166 425
De nieuwe uitkomst is :
Ontvangsten :
Uitgaven :

€
€

17 777 034
11 984 270

Geraamd algemeen budgetresultaat 2012 : € 5 793 034

5.

Gemeenterekening 2011

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Hij feliciteert de ontvanger en de boekhoudkundige
dienst met de tijdigheid van de jaarrekening. Raadslid Julienne Gezels stelt vast dat de opbrengsten
van begraafplaatsconcessies met € 15 000 gedaald zijn. De burgemeester antwoordt dat er in 2010
een inhaalbeweging is geweest. De schepen vult aan dat de concessies in 2011 wat blijven liggen zijn.
Raadslid Gezels maakt dezelfde opmerking over de dividenden uit intercommunales. Schepen Praet
antwoordt dat er minder dividenden zijn en dat het beter is dat er minder wordt aangerekend aan de
consumenten. Genoemd raadslid vraagt zich ook af hoe het staat met de verlichting op de
Scheldebrug naar Uitbergen. De burgemeester geeft toe dat het Gewest eerst toegezegd heeft om
die te betalen en achteraf zijn staart heeft ingetrokken. Raadslid Adolf Lammens vindt dat de
gemeente module 17 moet aanvragen : het Gewest heeft die lampen zelf geplaatst.
Raadslid Luc Van Herreweghe vindt de rekening een heel degelijk werk van de gemeentelijke
administratie. Hij stelt wel vast de het dienstjaar een nadelig resultaat vertoont. Schepen Praet
noemt dat uitzonderlijk nadelig. De burgemeester verklaart dat er geen lening is aangegaan, alles is
met eigen middelen gefinancierd. Daardoor is er een bonus van 7 miljoen euro. In zo’n geval moet je
geen geld halen bij de burgers.
Raadslid Adolf Lammens vraagt wat het bestuur niet heeft gerealiseerd in 2011. Schepen Daniël
Praet antwoordt dat er bij een realisatie veel tijd over gaat. Van de voorziene 50 projecten zijn er 45
gerealiseerd, 5 zijn aan de gang.
Raadslid Etienne De Vos stelt vast dat het OCMW al 2 miljoen per jaar kost. De burgemeester is van
oordeel dat genoemd raadslid de mensen schrik wil aanjagen. Het is logisch dat het volume verlaagt
door eigen middelen te gebruiken. Vroeger is er te veel geld bij de burgers gehaald. Genoemd
raadslid is van mening dat zijn voorspelling is uitgekomen : de vergrijzing neemt toe en de
bijkomende kosten zijn voor het OCMW. De spaarpot zal vlug leeg zijn. Schepen en OCMW-voorzitter
Conny Beelaert verklaart dat het OCMW geen € 2 miljoen kost aan de gemeente. Het OCMW blijft
binnen de gemeentelijke bijdrage. Raadslid De Vos vindt dat er voor dit jaar realistische cijfers in het
OCMW-budget staan. De burgemeester noemt dat ok en dat moet ook voor de politie en de
brandweer zo zijn. Raadslid Adolf Lammens herinnert eraan dat er vroeger een geweldige spaarpot
stond bij het OCMW, hij is tevreden dat die tijd voorbij is. Eerst kreeg de OCMW-voorzitter maar
€ 750 000, nu krijgt zij wat zij nodig heeft.
De raad,
De gemeenterekening over het dienstjaar 2011 wordt voorgebracht met de voorziene bijlagen.
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Netto vastgestelde rechten Gewone dienst :
Vastgelegde uitgaven Gewone dienst :
Positief budgetresultaat :

€
€
€

19.124.715,93
11.992.960,57
7.131.755,36

Netto vastgestelde rechten Buitengewone dienst:
Vastgestelde uitgaven Buitengewone dienst :
Negatief Budgetresultaat :

€
€
€

2.609.637,99
4.665.523,93
- 2.055.885,94

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

€
€
€

19.124.715,93
11.410.112,70
7.714.603,23

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

€
€
€

2.609.637,99
2.526.898,04
82.739,95

Balans totaal :

€

52.387.877,00

Totaal van de Activa :
Vaste Activa :
Vlottende Activa :

€
€
€

52.387.877,00
43.503.820,00
8.884.057,00

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

€
€
€
€

52.387.877,00
37.537.803,00
0,00
14.850.074,00

Nadelig Resultaat van het dienstjaar :
Nadelig Exploitatieresultaat :
Nadelig Uitzonderlijk resultaat :

€
€
€

346.347,00
0,00
346.347,00

Bedoelde rekening wordt door de raad aangenomen met algemene stemmen

6.

Toekenning van een subsidie en renteloze lening aan de vzw Beau Soleil

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Beau Soleil vraagt een buffer in de vorm van een
renteloze lening. De subsidie mogen ze houden. Raadslid Adolf Lammens wil weten wat onder
bijkomende accommodatie wordt verstaan. Voor de schepen zijn dat een toiletwagen en een extra
toog. Raadslid Luc Van Leuven vindt de culturele zomerbar op zich een mooi initiatief, maar het is
een privé-initiatief. Na één slecht jaar komen zij al aankloppen. Een renteloze lening is een mooie
uitweg, maar wat als alle verenigingen met een slecht jaar zoiets doen ? Hun vrijwilligers krijgen ook
een vergoeding : dat is moeilijk om te subsidiëren. Je mag niet verder springen dan je stok lang is.
Schepen Daniël Praet vindt dat het anders ligt voor een vereniging die al 25 jaar bestaat. Met de
subsidie wordt het mogelijk de lage toegangsprijzen te behouden. Raadslid Van Leuven stelt dat de
andere verenigingen ook hun toegangsprijs moeten verhogen. Beau Soleil krijgt ook genoeg reclame
via de gemeentelijke kanalen.
Schepen Kristof De Smet noemt het de vraag van de gemeente om ook in Serskamp iets te doen in de
zomer. De gemeente biedt de locatie aan, die zijn beperkingen heeft. € 2 000 moet worden
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verantwoord naar de gemeente. Aan de inwoners wordt een betere infrastructuur aangeboden.
Raadslid Van Leuven is van oordeel dat er moet worden gesnoeid in de vergoedingen aan de
medewerkers. De schepen repliceert dat het gemeentelijk geld naar de infrastructuur gaat. Raadslid
Van Leuven heeft ook verdoken subsidies gevonden in de huurprijs voor de gemeentelijke tent. De
burgemeester riposteert dat de trekkers van het initiatief geen euro aan de organisatie verdienen.
Daartegenover verdienen de verenigingen aan de 11-juliviering wel aan hun deelname aan het
gemeentelijk initiatief. Raadslid Luc Van Herreweghe vindt € 8 000 voor de PA gigantisch veel, je kunt
dat gratis krijgen bij de provincie.
Schepen Yvan De Coninck is van oordeel dat bij goed weer de vzw niet zou zijn komen aankloppen.
Als de steun er is, is er een link naar de gemeente. De toegangsprijs moet worden behouden. Je kunt
iets wat vier weken duurt niet vergelijken met bvb. Hulstkermis. Raadslid Van Leuven weet dat het
ook bij Fiesta Campestra kan regenen, je moet als vereniging groeien. De burgemeester besluit dat
de vereniging de kans moet krijgen om te groeien. Voor raadslid Van Leuven gaat het niet om het
initiatief op zich, de verenigingen moeten wel leren budgetteren.
De raad,
Overwegende dat de vzw Beau Soleil al twee jaar gedurende
de maand juli een culturele zomerbar uitbaat in de pastorietuin van Serskamp;
Overwegende dat elke leeftijdsgroep van onze bevolking bij de
programmatie aan zijn trekken komt en dat er de voorbije jaren geen klachten over overlast zijn
ontvangen die betrekking hebben op de festiviteiten;
Overwegende dat er elke zomer zowel rustige
ontmoetingsmomenten als muziekoptredens worden gepland;
Overwegende dat de vzw Beau Soleil de vraag heeft
uitgesproken om meer steun te ontvangen vanwege het gemeentebestuur om bijkomende
accommodatie op de locatie zelf te voorzien, die onze gemeente niet ter beschikking kan stellen;
Overwegende dat het aanbeveling verdient dit initiatief verder
te steunen, zowel met een eenmalige subsidie als met een renteloze lening, zodat de gemeente als
partner van de vzw Beau Soleil de toegangsprijzen bij de optredens betaalbaar kan helpen houden;
Overwegende dat de culturele zomerbar vier weekends lang
wordt georganiseerd, wat een degelijke voorbereiding en accommodatie vraagt;
Overwegende dat aan de vzw Beau Soleil wordt gevraagd om
elk jaar een overzicht te geven van de inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op het
evenement;
Overwegende dat drie leden van de vzw Beau Soleil zich
hoofdelijk en solidair aansprakelijk moeten stellen voor de renteloze lening;
Overwegende dat die renteloze lening in één schijf
terugbetaald dient te worden na afloop van de editie 2012, op 15 september 2012;
Gelet op het gunstig advies d.d. 17 april 2012 van de
Gemeentelijke Culturele Raad om aan de vzw Beau Soleil bij budgetwijziging een subsidie van € 2 000
toe te kennen evenals een renteloze lening ten belope van € 2 000;
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Gelet op het ontwerp van overeenkomst in bijlage tussen het
gemeentebestuur en de vzw Beau Soleil;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met 14 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Conny Beelaert, Adolf Lammens, Etienne
De Vos, Martine De Wilde, Karel Vander Mijnsbrugge, Ann Van Wesemael, Anneleen Rimbaut en
Arnold Stroobant) bij 7 onthoudingen (Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Luc Van Leuven,
Lien Van Driessche, Julienne Gezels, Dirk Eekhaut, Dietlinde Bombeke).
Besluit
Art. 1 – Aan de vzw Beau Soleil, p.a. Wouter Van Hauwermeiren, Strijp 46 9260 Wichelen bij
budgetwijziging een subsidie van € 2 000 toe te kennen waarmee de toegangsprijzen bij de
optredens tijdens de culturele zomerbar, editie juli 2012, in de pastorietuin van Serskamp betaalbaar
kunnen worden gehouden.
Art. 2 – Aan dezelfde vzw een renteloze lening van € 2 000 toe te kennen die in één schijf
terugbetaald dient te worden op 15 september 2012, na afloop van de zomereditie 2012 volgens de
modaliteiten bepaald in bijgevoegd ontwerp van overeenkomst, dat wordt goedgekeurd.
Art. 3 – De ter beschikking gestelde gelden worden gebruikt om bijkomende accommodatie in te
pastorietuin te voorzien. De vzw dient de kopies van de facturen van de gemaakte kosten als
bewijsstuk aan het college van burgemeester en schepenen voor te leggen.
Schepen Yvan De Connick verlaat de zitting.

7.

Voetbalclub SK Wichelen - Toekenning buitengewone subsidie

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Hij vermeldt dat SK Wichelen nog drie ploegen in
voetbalcompetitie heeft. Als je een voetbalveld laat behouden, moet je ook instaan voor
infrastructuur. In de huidige containers liggen degelijke vloeren, wanden en isolatie. In de
gemeenteschool bevinden zich mooie kleedkamers. Dan mankeren nog een kantine en sanitair. Dat
zou respectievelijk € 50 000 en € 13 000 kosten. Een voetbalclub kan de BTW recupereren. De
oplossing die hier wordt voorgesteld is niet de ideale, wel een betaalbare.
Raadslid Dietlinde Bombeke wil een amendement indienen : in plaats van het verlenen van een
subsidie stelt zij voor dat de gemeente de containers aankoopt en dan verhuurt aan de club. De
schepen repliceert dat de gemeente de BTW moet bijbetalen in dat geval. Genoemd raadslid vraagt
wat met de binnenafwerking en de distributie van de nutsleidingen zou gebeuren. De schepen
antwoordt dat daarom in totaal € 70 000 subsidie wordt voorzien.
Raadslid Luc Van Herreweghe wijst erop dat SK Wichelen de containers zou kunnen verkopen.
Schepen De Smet antwoordt dat misschien een overeenkomst met SK Wichelen kan worden gesloten
om dat te verhinderen. Raadslid Adolf Lammens wil weten waar de kantine precies komt. Raadslid
Etienne De Vos vindt dat als er inderdaad geen jeugdploegen meer op dat veld actief zijn, er een
wezenlijk verschil is met het volgende agendapunt op de raadszitting. De burgemeester is van
mening dat elke voetbalclub ups en downs kent. Nu is er vooral een probleem van veiligheid. Daarom

72
moeten er zo snel mogelijk containers komen. Raadslid De Vos stelt dat de eerste ploeg elke week
aan de kassa mag passeren. Schepen De Smet wijst erop dat er nog 35 spelers zijn. Hoewel raadslid
De Vos voor een bijkomende fusie met KVV Schelde pleit, oordeelt de burgemeester dat een
bijkomend voetbalveld te allen tijde nodig blijft. Raadslid Karel Vander Mijnsbrugge vraagt of de
huidige bouwvallige kantine wordt afgebroken. De burgemeester antwoordt dat die als bergruimte
mag worden gebruikt : ze is met betonplaten opgetrokken. Raadslid De Vos wil nog weten of de twee
voetbalploegen vzw’s zijn en indien dat zo is, of zij hun boekhouding hebben voorgelegd.
Raadslid Dietlinde Bombeke vraagt geen stemming over haar aanvankelijk amendement, maar wil
wel een link tussen de gemeente en de club wat de containers betreft.
De raad,
Gelet op de brief d.d. 2 april 2012 van SK Wichelen, p.a.Guido
De Martelaer, Doornweg 144 9260 Wichelen waarin hij gewag maakt van een steunpaal in een
kleedkamer van SK Wichelen die dreigt door te knakken;
Gelet op het verslag d.d. 26 april 2012 van de ploegbaas van de
gemeentelijke technische dienst die het gevaar bevestigt en bovendien aangeeft dat de
dakbedekking (eternitplaten) van het hele gebouw in bijzonder slechte staat verkeert en dat er
bijgevolg instortingsgevaar dreigt, niet alleen voor de kleedkamers, maar ook voor de kantineruimte;
Gelet op de brief d.d. 2 mei 2012 van ons bestuur aan de
voetbalclub waarin wordt gemeld dat de kleedkamers met onmiddellijke ingang afgesloten dienen te
worden en niet meer mogen worden gebruikt;
Overwegende dat een meer structurele oplossing dient te
worden gezocht voor het probleem dat zich met de infrastructuur van SK Wichelen stelt en dat die
kan worden gevonden in het voorzien van een kantineruimte in een container, gekoppeld aan een
sanitaire ruimte met een douchemogelijkheid;
Overwegende dat in de toekomst de douche-infrastructuur van
de naastliggende gemeenteschool kan worden gebruikt door de voetballers;
Overwegende dat het veld eigendom is van de gemeente;
Overwegende dat het verlenen van een buitengewone subsidie
aan de club de meest aangewezen manier is om snel te kunnen handelen, zodat de club zelf de
noodzakelijke investeringen kan uitvoeren;
Overwegende dat uit ingewonnen informatie bij leveranciers
van dergelijke containers blijkt dat een bedrag van € 70 000 moet volstaan om de genoemde
investering uit te voeren;
Gelet op artikel 764/522-52 van het budget 2012, aangepast bij
budgetwijziging;
Gelet op het gunstig advies d.d. 15 mei 2012 van de
gemeentelijke sportraad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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Gehoord het amendement van raadslid Dietlinde Bombeke om
via een overeenkomst met de voetbalclub te voorzien dat bij faillissement of ontbinding van de
vereniging de containers terugkeren naar het patrimonium van de gemeente;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit.
Art. 1 – Aan voetbalclub SK Wichelen wordt een buitengewone subsidie toegekend van € 70 000 voor het
aankopen en plaatsen van een kantinecontainer annex sanitaire ruimte met douchemogelijkheid om te
plaatsen langsheen het voetbalveld aan de kant van de Doornweg te Wichelen
Art. 2 – De voetbalclub dient de kopies van de facturen van de gemaakte kosten als bewijsstuk aan
het college van burgemeester en schepenen voor te leggen.
Art. 3 – Met de voetbalclub een overeenkomst te sluiten waarin wordt bepaald dat bij faillissement
of ontbinding van de vereniging de containers naar het patrimonium van de gemeente terugkeren.
Schepen Yvan De Coninck vervoegt zich bij de zitting.
Raadslid Anneleen Rimbaut verlaat de zitting.

8.

Voetbalclub KVV Schelde - Toekenning buitengewone subsidie

Schepen Kristof De Smet deelt mee dat KVV Schelde 200 aangesloten jeugdspelers heeft. Douches,
kleedkamers en sanitair vormen daardoor een probleem. In samenhang met het RUP Bellekouter is
daar een visie op de toekomstige ontwikkelingen van de infrastructuur voorhanden.
Raadslid Dietlinde Bombeke heeft hier eenzelfde voorstel als voor SK Wichelen : ze wil dat bij
faillissement of ontbinding van de club de containers terugkeren naar de gemeente. Raadslid Luc Van
Leuven vraagt of er meer accommodatie voorhanden is als de sporthal er staat. De burgemeester
meent dat zelfs met de accommodatie van de sporthal erbij, de voorzieningen nog krap zullen zijn.
De raad,
Overwegende dat de jeugdploegen van KVV Schelde zodanig
veel succes kennen, dat de kleedkamerinfrastructuur op het voetbalveld aan de Hoekstraat in
Schellebelle niet meer voldoet omdat er op zaterdag verschillende wedstrijden tegelijkertijd worden
gespeeld;
Overwegende dat daarnaast afzonderlijke/bijkomende
kleedkamer- en douche-infrastructuur dient te worden voorzien voor de meevoetballende meisjes in
de jeugdploegen;
Overwegende dat op termijn ook de douches in de te bouwen
sporthal op Bellekouter ter beschikking kunnen worden gesteld van de voetbalclub;
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Overwegende dat in afwachting daarvan een oplossing moet
worden gezocht en dat die kan worden gevonden in de aankoop en plaatsing van containers met
kleedkamerruimte en douchemogelijkheid;
Overwegende dat het veld eigendom is van de gemeente;
Overwegende dat het verlenen van een buitengewone subsidie
aan de club de meest aangewezen manier is om snel de noden kunnen lenigen;
Overwegende dat uit ingewonnen informatie bij leveranciers
van dergelijke containers blijkt dat een bedrag van € 110 000 moet volstaan om de genoemde
investering uit te voeren;
Gelet op artikel 764/522-52 van het budget 2012, aangepast bij
budgetwijziging;
Gelet op het gunstig advies d.d. 15 mei 2012 van de
gemeentelijke sportraad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord het amendement van raadslid Dietlinde Bombeke om
via een overeenkomst met de voetbalclub te voorzien dat bij faillissement of ontbinding van de
vereniging de containers terugkeren naar het patrimonium van de gemeente;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Aan voetbalclub KVV Schelde wordt een buitengewone subsidie toegekend van € 110 000
voor het aankopen en plaatsen van kleedkamercontainers met douchemogelijkheid om te plaatsen
langsheen het voetbalveld aan de Hoekstraat te Schellebelle.
Art. 2 – De voetbalclub dient de kopies van de facturen van de gemaakte kosten als bewijsstuk aan
het college van burgemeester en schepenen voor te leggen.
Art. 3 – Met de voetbalclub een overeenkomst te sluiten waarin wordt bepaald dat bij faillissement
of ontbinding van de vereniging de containers naar het patrimonium van de gemeente terugkeren.
Raadslid Anneleen Rimbaut vervoegt zich bij de zitting.

9.

Aanvullend verkeersreglement invoering snelheidsbeperking tot 70 km/u Watermolenweg Goedkeuring.

Burgemeester Kenneth Taylor licht dit agendapunt toe. Het voorliggend voorstel is geen oplossing op
lange termijn, wel een eerste stap. Daarna moet er infrastructureel worden ingegrepen. Raadslid Luc
Van Leuven vraagt zich af waarom niet onmiddellijk voor een snelheidsbeperking tot 50 km per uur
wordt gekozen. Het geeft een vals gevoel als je op een gemeenteweg sneller mag rijden dan op een
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gewestweg. De Heide is als straat vergelijkbaar, maar daar mag je maximaal 50 km per uur rijden. De
burgemeester stelt later in zones te willen gaan werken, later moet ook aan het kruispunt met de
gewestweg een versmalling komen. De politie heeft nu 70 km per uur gevraagd om te kunnen
optreden.
Raadslid Adolf Lammens weet dat de Watermolenweg al vrij smal is, wat kun je dan op
infrastructureel gebied nog doen ? Daarom pleit hij voor zones : de snelheidsbeperkingen komen niet
overeen met feitelijke situaties op onze gemeente. Raadslid Etienne De Vos stelt dat er in Erpe-Mere
70, 50 en 30 km per uur zones zijn, dat is alles. De burgemeester stelt dat je voor zoiets met iedereen
aan tafel moet gaan zitten.
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
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en latere
wijzigingen waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977
betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Overwegende dat onlangs een tonnagebeperking is ingevoerd
in de Watermolenweg te Wichelen, maar dat buurtbewoners ook klachten hebben over de snelheid
waarmee roekeloze chauffeurs door de straat scheuren;
Overwegende dat de straat over het grootste gedeelte vrij
smal is en ook veelvuldig door fietsers wordt gebruikt;
Gelet op advies d.d. 9 mei 2012 van de lokale politie inzake de
invoering van een snelheidsbeperking tot 70 km/u in de Watermolenweg te Wichelen;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – In de Watermolenweg te Wichelen wordt tussen het kruispunt met Billegem enerzijds en het
kruispunt met de Paepestraat (N442) anderzijds een snelheidsbeperking tot 70 km/u ingevoerd.
Art. 2 – Deze maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord C43 zowel aan
de kant van de Paepestraat als aan de kant van Billegem. Dergelijke borden C43 zullen ook worden
geplaatst ter hoogte van de woning Watermolenweg 100, zowel in de rijrichting Billegem als in de
rijrichting Ledebaan.
Art. 3 – Deze beslissing zal voor kennisgeving worden opgestuurd 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.
Raadslid Etienne De Vos verlaat de zitting.

10. Brandevacuatiealarm gemeentehuis Schellebelle en onderhoudscontracten alarminstallaties
gemeentehuis en kleuterschool Schellebelle en gemeenteschool Wichelen
Burgemeester Kenneth Taylor licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de huidige alarminstallatie in het
gemeentehuis van Schellebelle niet voorzien is van een brandcentrale, maar rechtstreeks is
aangesloten op het elektriciteitsnet, wat risico’s inhoudt bij stroomonderbreking;
Overwegende dat alle gemeentelijke gebouwen beveiligd
worden door de firma Maes uit Lokeren;
Gelet op de brief d.d. 28 april 2012 van de cvba H.S. Maes,
Hillarestraat 43 9160 Lokeren met een voorstel tot plaatsing van een brandcentrale in het
gemeentehuis van Schellebelle en drie voorstellen tot onderhoudscontract
brandbeveiligingsinstallatie voor resp. het gemeentehuis en de kleuterschool in Schellebelle en de
gemeenteschool in Wichelen;
Overwegende dat de bestaande drukknoppen in het
gemeentehuis van Schellebelle zouden worden aangepast en dat de doormelding zou gebeuren via
de bestaande inbraakcentrale en dat de prijs voor de installatie en aanpassingswerken op € 781,12
(excl. BTW) is bepaald;
Overwegende dat de onderhoudsovereenkomsten worden
aangegaan voor de duur van één jaar en stilzwijgend telkens met één jaar kunnen worden verlengd,
behoudens opzeg bij aangetekend schrijven, betekend drie maanden voor afloop van iedere jaarlijkse
periode en zonder dat de duur meer dan 9 jaar kan belopen;
Overwegende dat het bedrag per onderhoudscontract is
vastgesteld op € 91, exclusief belastingen, waaronder de BTW;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – In het gemeentehuis van Schellebelle een nieuwe brandcentrale te plaatsen waarbij de
bestaande drukknoppen worden aangepast en de doormelding zou gebeuren via de bestaande
inbraakcentrale tegen de prijs van € 781,12 (excl. BTW). De werken worden uitgevoerd door de cvba
Maes, Hillarestraat 43 9160 Lokeren.
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Art. 2 – Bijgevoegde onderhoudsovereenkomsten voor de brandbeveiligingsinstallaties van het
gemeentehuis en de kleuterschool in Schellebelle en de gemeenteschool in Wichelen goed te keuren.
Het jaarlijks bedrag per onderhoudscontract is bepaald op € 91, excl. belastingen, waaronder BTW.
Art. 3 – De prijs voor de plaatsing van de brandcentrale en het onderhoudscontract
brandbeveiligingsinstallatie gemeentehuis Schellebelle te betalen op art. nr.104/125-06 van het
budget.
Art. 4 – De prijs voor de onderhoudscontracten brandbeveiligingsinstallatie kleuterschool
Schellebelle en gemeenteschool Wichelen te betalen op art. 722/125-06 van het jaarlijks budget.
Art. 5 – De burgemeester en de secretaris te machtigen de onderhoudsovereenkomsten namens het
gemeentebestuur te ondertekenen.
Art. 6 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de cvba Maes, Hillarestraat 43 9160 Lokeren en aan
de gemeenteontvanger.

11. Aankoop werkkooi voor polyvalent voertuig Schaëffer
Schepen Albert Van Malderen leidt dit agendapunt in.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 3;
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop
werkkooi voor polyvalent voertuig Schaëffer” een technische beschrijving werd opgesteld door de
Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 2.066,11 excl. btw of € 2.499,99 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 2012 art. nr. 421/744-51;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de opdracht
“Aankoop werkkooi voor polyvalent voertuig Schaëffer”. De raming bedraagt € 2.066,11 excl. btw of
€ 2.499,99 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 2012 art. nr. 421/744-51.
Art. 4 – De uitgave wordt gefinancierd met eigen middelen.
Raadslid Etienne De Vos vervoegt zich bij de zitting.

12. Aankoop sorteergrijper voor mini-graver
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
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en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop
sorteergrijper voor minigraver” een technische beschrijving werd opgesteld door de Technische
Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 9.917,35 excl. btw of € 11.999,99 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 2012 art. nr. 421/744-51;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de opdracht
“Aankoop sorteergrijper voor minigraver”. De raming bedraagt € 9.917,35 excl. btw of € 11.999,99
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 2012 art. nr. 421/744-51.
Art. 4 – De uitgave wordt gefinancierd met eigen middelen.

13. Erkenning van de huidige ligging van voetweg nr. 69 te Wichelen als voetweg
De burgemeester leidt dit agendapunt in. Raadslid Adolf Lammens besluit dat de voetweg nu
eigenlijk ligt waar hij volgens de kaarten niet ligt.
De raad,
Overwegende dat reeds sedert 1880 een gedeelte voetweg
bestaat tussen voetweg nr. 69 te Wichelen en de gewestweg N416 ter hoogte van Bohemen, dat nog
niet voorkomt in de atlas der buurtwegen;
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Overwegende dat die weg nochtans het karakter van een
buurtweg vertoont, aangezien hij de huidige Doornweg met Bohemen verbindt en dat
buurtbewoners geregeld van die voetweg gebruik maken om de school en handelszaken in Bohemen
en op de Margote op een snelle en veilige manier te bereiken;
Overwegende dat een gedeelte van de voetweg nr. 69 dat door
bovenvermeld stuk weg is vervangen, niet meer bestaat wegens overbouwd;
Gelet op het bijgevoegd plan, opgemaakt door de bvba
Topofin, Smetledestraat 2b 9260 Wichelen (Serskamp);
Gelet op de bijgevoegde foto’s van de te erkennen voetweg;
Gelet op het onderzoek van baat en kommer, gehouden van 17
februari 2012 tot en met 16 april 2012 en waaruit blijkt dat één opmerking is ingediend;
Gelet op de brief d.d. 15 april 2012 van Chris Delens en Celine
De Pauw, Bohemen 26 9260 Wichelen waarin betrokkenen vragen dat zij geen
welvoeglijkheidsvergoeding zouden hoeven te betalen bij verwerving van de grond van het later
desgevallend af te schaffen tracé en dat bij het te regulariseren tracé ter hoogte van hun perceel de
bedding van de voetweg over de twee aanpalende eigenaars (waaronder zij) zou worden verdeeld;
Overwegende dat de te regulariseren voetweg op die plaats
een feitelijke breedte heeft van 1,50 meter en dat die effectief over de twee aanpalende eigenaars
gelijkmatig is verdeeld zoals uit het opmetingsplan blijkt;
Overwegende dat pas over het kwijtschelden van de
welvoeglijkheidsvergoeding kan worden geoordeeld bij de behandeling van de vraag tot gedeeltelijke
afschaffing van de voetweg nr. 69 en dus pas nadat de huidige ligging van de voetweg door de
Deputatie is erkend;
Overwegende dat dientengevolge geen bezwaar bestaat om de
huidige ligging van de voetweg als een deel van de voetweg nr. 69 te Wichelen te erkennen;
Gelet op de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wetten
van 20 mei 1863 en 9 mei 1948 en gelet op de interpretatie die de Raad van State daaraan heeft
gegeven;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voor te stellen om de huidige ligging van
de voetweg tussen Doornweg en Bohemen te Wichelen als deel van voetweg nr. 69 te erkennen
zoals aangeduid op bijgaand plan.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing te betekenen aan de bezwaarindieners, Chris en Celine DelensDe Pauw, Bohemen 26 9260 Wichelen.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit aan de heer Gouverneur op te sturen met het oog op de definitieve
vaststelling van het plan van de huidige ligging en de erkenning ervan.
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14. Schenking van roerende goederen afkomstig uit Bruinbekekapel aan de kerkfabrieken, een
kapel en een vrije school op onze gemeente
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Raadslid Adolf Lammens wil weten of er een
inventaris bestaat van alle voorwerpen die er ooit in de kapel waren. De schepen antwoordt dat een
klacht lopende is over zaken die verdwenen zijn. Die klacht ligt bij de politie.
De raad,
Overwegende dat onze gemeente al sedert 2000 eigenares is
van minstens een deel van de Sint-Jozefkapel in de wijk Bruinbeke; dat zij sedert enkele jaren
volledig eigenares ervan is geworden;
Overwegende dat de kapel momenteel gerenoveerd wordt;
Overwegende dat een deel van de inboedel van de kapel na de
renovatiewerken niet meer zal terugkeren naar het gebedshuis;
Gelet op de opgemaakte inventaris van de roerende goederen,
afkomstig uit de kapel;
Overwegende dat de betrokken zaken tentoongesteld zijn in de
gemeentelijke loods, zodat ze bezichtigd konden worden door leden van de kerkfabrieken actief op
onze gemeente;
Overwegende dat de kerkfabrieken in onderling overleg de
bruikbare voorwerpen hebben verdeeld, zodat zij opnieuw een aangepaste en nuttige bestemming
binnen de rooms-katholieke eredienst kunnen krijgen;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Volgende voorwerpen, afkomstig uit de Sint-Jozefkapel in de wijk Bruinbeke, te schenken aan
de respectieve kerkfabrieken op onze gemeente :
-

-

-

Aan de kerkfabriek Sint-Jansonthoofding te Schellebelle : een grote ciborie (kelk), een
hostiedoosje in koper, een koperen schaal voor hostiebedeling (zegeschaal) en vier grote
koperen kandelaars
Aan de kerkfabriek Sint-Denys te Serskamp : een kleine ciborie (kelk), twee kandelaars in
koper, een tabernakel, drie kleine houten stoeltjes en een glazen mini kannenset voor de
communie
Aan de kerkfabriek Sint-Gertrudis te Wichelen : een kelk, een koperen draaglantaarn, vier
kleine kandelaars en een doodskruis met staander

Art. 2 – Aan de Vrije Basisschool ‘Het Belleveer’ te Schellebelle een kerststal met 12 beelden te
schenken en aan de Sint-Annakapel op Hulst in Wichelen een altaartafel met kleine tafel te schenken.
Art. 3 – De betrokken besturen een afschrift te bezorgen van dit besluit.
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15. Straatbenaming verkaveling Binnengebied Anker Serskamp
Schepen Yvan De Coninck leidt dit agendapunt in. Er zijn geen klachten of bezwaren op het voorstel
‘Pruytenshof’ ontvangen, het is volgens de cultuurraad de meest geschikte naam om historische
redenen. Raadslid Luc Van Herreweghe wijst erop dat het Davidsfonds geen voorstander was voor
het gebruik van persoonsnamen.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 februari 2012
waarbij de raad besliste het voornemen te hebben de weg in de verkaveling Binnengebied Anker
Serskamp de naam ‘Pruytenshof’ te geven;
Gelet op het onderzoek van baat en kommer gehouden van 19
maart 2012 tot en met 17 april 2012;
Overwegende dat geen bezwaren, noch mondeling, noch
schriftelijk, zijn ontvangen;
Gelet op het advies d.d. 17 april 2012 van de Gemeentelijke
Culturele Raad waarin de raad vermeldt het (her)gebruik van historische benamingen te willen
stimuleren en daarom de benaming ‘Pruytenshof’ gunstig adviseert;
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van
de namen van openbare wegen en pleinen en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met 18 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Conny Beelaert, Luc Van Herreweghe,
Lydia Van den Abbeele, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Lien Van Driessche, Dirk Eekhaut, Karel
Vander Mijnsbrugge, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke Anneleen Rimbaut en Arnold
Stroobant) bij 3 onthoudingen (Adolf Lammens, Etienne De Vos, Julienne Gezels).
Besluit
Art. 1 – De weg in de verkaveling Binnengebied Anker te Serskamp wordt ‘Pruytenshof’ genoemd.
Art. 2 – Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3 – Deze beslissing wordt aan de heer Gouverneur opgestuurd.

16. Aankoop luifel kerkhoven
Schepen Albert Van Malderen leidt dit agendapunt in. Raadslid Adolf Lammens merkt op dat het
verhaal van de luifels van jaar tot jaar verandert. De schepen antwoordt dat de gemeente de luifels
nu zelf zal plaatsen, maar niet maken. Genoemd raadslid stelt vast dat er in Serskamp geen luifel op
het kerkhof komt. De schepen repliceert dat je daar afscheid kunt nemen in het portaal van de kerk.
De burgemeester vult aan dat het kerkhof van Serskamp meer geschaad zou worden met een luifel.
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Raadslid Lydia Van den Abbeele hoopt dat het bestuur voor een metalen gebinte gaat. Raadslid Adolf
Lammens vraagt naar een waterkraantje op het nieuw kerkhof in Wichelen.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop luifel
voor kerkhoven” een technische beschrijving werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 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 2012 art. nr. 878/721-60;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de opdracht
“Aankoop luifel voor kerkhoven”. De raming bedraagt € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 incl. 21%
btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
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Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2012 art. nr. 878/721-60.
Art. 4 – De uitgave wordt gefinancierd met eigen middelen.

17. Algemene Vergadering IMEWO d.d. 25 juni 2012 - Goedkeuring agenda en statutenwijziging
De raad,
Overwegende dat de gemeente deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging “Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en
Oost-Vlaanderen” afgekort tot IMEWO;
Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van
23 maart 2012 wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering, tevens
jaarvergadering van Imewo, die op 25 juni 2012 plaatsheeft in het “Godshuis”, Leemweg 11 te StLaureins;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de
gemeente doorgestuurd werd;
Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agenda van de algemene vergadering;
Overwegende dat het eerste agendapunt een statutenwijziging
omvat op basis van een voorstel uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 23 maart 2012;
Overwegende dat voortbouwend op de resultaten van de
uitgevoerde denkoefening rond het efficiënter maken van het distributienetwerk binnen Eandis een
aantal voorstellen ontwikkeld werden tot hertekening van de bestuurlijke organisatie van de
distributienetbeheerders;
Overwegende dat het vanaf de legislatuurwissel in maart 2013
de bedoeling is te komen tot een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting, een verhoogde
transparantie en een blijvende en directere betrokkenheid van de openbare besturen alsook een
fundamentele vermindering van het aantal mandaten;
Overwegende dat in het kader van het evoluerend
energielandschap vastgesteld wordt dat een belangrijk gedeelte van de bestuurlijke werking zich
situeert op lokaal vlak, een ander gedeelte op het bovengemeentelijk niveau (het niveau van de
distributienetbeheerder) en nog een ander beperkt gedeelte op het niveau van de werkmaatschappij
Eandis, die optreedt voor de 234 gemeenten van de 7 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders;
Gelet op het voorstel om de bestaande beleidsniveaus te
herschalen naar deze drie hogervermelde niveaus : ten eerste het niveau van de nieuw op te richten
Regionale BestuursComités (RBC’s) die bevoegd zijn voor de zaken met direct lokaal belang en
binding, zoals de werken, openbare verlichting, REG, samenwerking met OCMW, ten tweede het
niveau van een beperkte raad van bestuur van elke distributienetbeheerder voor de behartiging van
de wettelijke opdrachten en zaken van strategische, beleidsmatige en patrimoniale aard die het
direct lokaal belang overstijgen (zoals jaarrekening, budgetten, dividendenbeleid), en ten derde het
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niveau van de raad van bestuur van Eandis voor overkoepelende thema’s die het hele Eandiswerkingsgebied bestrijken, en waarbij advies verstrekt wordt aan de raden van bestuur van de
distributienetbeheerders;;
Gelet op de vertegenwoordiging van alle 42 deelnemende
gemeenten in één van de drie RBC’s die door Imewo worden opgericht, nl. het RBC Oost, West en het
RBC Centrum, samengesteld uit respectievelijk 23, 13 en 9 gemeentelijke mandatarissen;
Overwegende dat de raad van bestuur van Imewo
samengesteld zal zijn uit negen openbare bestuurders alsook één lid met raadgevende stem, dat
daarnaast Electrabel aangeduid wordt als bestuurder, optredend via een vaste vertegenwoordiger of
een gevolmachtigde plaatsvervanger;
Overwegende dat het directiecomité, de deskundigen en de
regionale adviescomités niet verder behouden blijven;
Overwegende dat bij Imewo het totaal aantal mandatarissen
gereduceerd wordt van 120 naar 63 openbare mandaten;
Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen
opgemaakt werden onder de opschortende voorwaarden vermeld in artikel 2 van dit raadsbesluit;
Overwegende dat rekening houdende met voormelde
opschortende voorwaarden de nieuwe bepalingen in werking zullen treden op de Buitengewone
Algemene Vergadering van Imewo in maart 2013 waarop alle bestaande mandaten vervallen en in de
nieuwe wordt voorzien;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
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 algemene vergadering, tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 25 juni 2012:
1) Goedkeuring van de statutenwijzigingen en bijlagen
2) Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2011
3) Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
4) Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking tot
het boekjaar 2011
5) Statutaire benoemingen
6) Statutaire mededelingen
Art. 2 – Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging Imewo, dit onder volgende opschortende voorwaarden :
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-

de opheffing/opschorting van de in artikel 42 van het Decreet Intergemeentelijke
Samenwerking voorziene ‘sperperiode’ in 2012;
de tijdige aanpassing van de betrokken wetgeving (zijnde het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking);
de goedkeuring van het voorstel door de respectieve toezichthoudende overheden, met
name, het niet-uitoefenen van het gewoon en bijzonder administratief toezicht (schorsingsen vernietigingsbevoegdheid).

Art. 3 – De heren Bruno Vuylsteke en/of Bart Bruyneel als gevolmachtigden aan te stellen ter
vaststelling van de vervulling van de in artikel 2 vermelde opschortende voorwaarden ten aanzien
van voorgestelde statutenwijzigingen.
Art. 3 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering,
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 25 juni 2012, op te dragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen.
Art. 4 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, ter attentie van het secretariaat, p.a. Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Schepen Bart Segers verlaat de zitting.

18. Algemene Vergadering FINIWO d.d. 25 juni 2012 - Goedkeuring agenda
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het
intergemeentelijk samenwerkingsverband “Financieringsintercommunale voor investeringen in
West- en Oost-Vlaanderen” afgekort tot FINIWO;
Overwegende dat de gemeente wordt opgeroepen deel te
nemen aan de Algemene Vergadering van FINIWO die bijeengeroepen wordt op 25 juni 2012 per
aangetekend schrijven van 26 maart 2012;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn
vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering bepaalt;
Overwegende dat het verslag van de Raad van Bestuur een
getrouwe weergave is van de activiteiten die FINIWO in 2011 heeft ontwikkeld en deze activiteiten in
overeenstemming zijn met het ondernemingplan van FINIWO dat door de Algemene Vergadering van
25 juni 2007 is goedgekeurd;
Overwegende dat de jaarrekening 2011 een getrouwe
weergave is van de financiële situatie van Finiwo voor het boekjaar 2011 en dat de commissaris een
verslag heeft opgemaakt over zijn controlewerkzaamheden, zonder voorbehoud;
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Overwegende dat de winstverdeling is opgemaakt conform de
statutaire bepalingen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te
hechten aan de dagorde van de Algemene Vergadering van FINIWO van 25 juni 2012 zijnde :
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Jaarrekening 2011
3. Verslag van de commissaris
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris
5. Statutaire benoemingen
Art. 2 – Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de Raad van Bestuur aan de algemene
vergadering.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2011
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de commissaris
Kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor hun werkzaamheden tijdens het
boekjaar 2011.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutaire benoemingen.
Art. 3 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering
van FINIWO van 25 juni 2012 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 4 – Het college van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband FINIWO, p.a. Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 1000
Brussel t.a.v. de heer Alain Petit.

19. Algemene Vergadering d.d. 19 juni 2012 van de Intercommunale Verko - Goedkeuring agenda
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de
Intercommunale Verko;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de
intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief dienaangaande;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 23 april 2012 in verband
met de Algemene Vergadering van Verko op dinsdag 19 juni 2012;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt
uitziet:
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1. Verwelkoming.
2. Aanduiden van een schrijver en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten).
3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van
13 december 2011.
4. Verslag over het boekjaar 2011.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2011.
Financieel verslag van de Raad van Bestuur betreffende de Jaarrekening 2011.
Verslag van de Revisor.
Vaststellen van de Jaarrekening 2011.
Bestemming van het resultaat.

5. Kwijting aan de bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2011.
6. Benoemingen
7. Diversen.
Gelet op het gemeentedecreet.
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Gewone Algemene Vergadering van 19
juni 2012 van de Intercommunale Verko.
Art. 2 – De lasthebbers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Algemene Vergadering van de
Intercommunale Verko van 19 juni 2012 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.

20. Gewone Algemene Vergadering d.d. 12 juni 2012 van de intercommunale DDS - Goedkeuring
agenda
De raad,
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is van de
Intercommunale DDS c.v.;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de
intergemeentelijke samenwerking en de ministeriële omzendbrief dienaangaande;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 23 april 2012 van DDS
waarbij de gemeente wordt uitgenodigd tot de Gewone Algemene Vergadering op dinsdag 12 juni
2012;
Overwegende dat de agenda van de vergadering er als volgt
uitziet:
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Verwelkoming
Aanduiding van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 der statuten)
Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van
13.12.2011
Verslag over het boekjaar 2011
4.1.Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2011
4.2. Financieel verslag van de raad van Raad van Bestuur betreffende de jaarrekening
2011
4.3. Verslag van de Revisor
4.4. Vaststellen van de jaarrekening 2011
4.5. Bestemming van het resultaat
Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2011 (art. 20).
Benoemingen
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 12
juni 2012 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 12 juni 2012 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.
Raadslid Adolf Lammens verlaat de zitting.

21. Algemene Vergadering IMEWO d.d. 25 juni 2012 - Aanduiding volmachtdrager en
plaatsvervanger
De raad,
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44;
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit
distributienetbeheerder elektriciteit en gas deelneemt aan de Opdrachthoudende vereniging
“Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort tot
IMEWO;
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Gelet op het aangetekend schrijven van 23 maart 2012 van
IMEWO, waarin een Algemene Vergadering wordt aangekondigd die plaatsvindt op 25 juni 2012 om
10.00 uur in het Godshuis, Leemweg 11 Sint-Laureins;
Op voordracht van het college van burgemeester en
schepenen;
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de voorzitter bij
het tellen van de stemmen;

Voor de volmachtdrager :

De uitslag is :
Kenneth Taylor : ja : 17 stemmen, Daniël Praet : ja : 1 stem, blanco : 1

Schepen Bart Segers vervoegt zich bij de zitting.
Voor de plaatsvervanger :

Kristof De Smet: ja : 17 stemmen, Kenneth Taylor : ja : 1 stem, blanco : 2
Besluit.

Art. 1 – De heer Kenneth Taylor, burgemeester, Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen (Serskamp) aan
te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de Gewone Algemene
Vergadering van IMEWO op 25 juni 2012.
Art. 2 – De heer Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22b 9260 Wichelen (Schellebelle) aan te
duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de Gewone
Algemene Vergadering van IMEWO op 27 juni 2011.
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
besluiten, en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de
Opdrachthoudende vereniging IMEWO, p.a. Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Raadslid Adolf Lammens vervoegt zich bij de zitting.
Raadslid Etienne De Vos verlaat de zitting.

22. Algemene Vergadering FINIWO d.d. 25 juni 2012 - Aanduiding volmachtdrager en
plaatsvervanger
De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het
intergemeentelijk samenwerkingsverband “Financieringsintercommunale voor investeringen in
West- en Oost-Vlaanderen, afgekort tot FINIWO;
Overwegende dat de gemeente wordt opgeroepen deel te
nemen aan de Algemene Vergadering van FINIWO die bijeengeroepen wordt op 25 juni 2012 per
aangetekend schrijven van 26 maart 2012;
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Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet van 6
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten,
deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met
de vaststelling van het stemgedrag van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voordracht van het college van burgemeester en
schepenen;
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de voorzitter bij
het tellen van de stemmen;

voor de volmachtdrager :

De uitslag van de stemming is :
Kristof De Smet : ja : 17 stemmen, Etienne De Vos : ja : 1 stem, blanco : 2

voor de plaatsvervanger :

Kenneth Taylor : ja : 16 stemmen, Bart Segers : ja : 3 stemmen, blanco : 1
Besluit

Art. 1 – De heer Kristof De Smet,schepen, Krijgelstraat 226 9260 Wichelen (Schellebelle)
(Kristof.de.smet1@pandora.be) aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen
aan de Algemene Vergadering van FINIWO op 25 juni 2012.
Art. 2 – Kenneth Taylor, burgemeester, Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen (Serskamp)
(info@kennethtaylor.be) aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering van FINIWO op 25 juni 2012.
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 1000
Brussel t.a.v. de heer Alain Petit.
Raadslid Etienne De Vos vervoegt zich bij de zitting.

23. Aanduiding en mandatering lasthebbers in de Gewone Algemene Vergadering d.d. 19 juni
2012 van de intercommunale maatschappij Verko
De raad,
Gelet op het decreet van 6 juni 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 44;
Gelet op de brief van 11 januari 2002 van de Vlaamse Minister
voor Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid;
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Gelet op de brief van 8 maart 2002 vanwege de Commissaris
van de Vlaamse Regering;
Overwegende dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald
dient te worden;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 23 april 2012 van Verko
waarbij de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van
Verko op dinsdag 19 juni 2012;
Gelet op de statuten van de intercommunale Verko;
Gelet op het gemeentedecreet.
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de voorzitter bij
het tellen van de stemmen;
De uitslag is :
Voor het eerste mandaat : Kenneth Taylor : ja : 17stemmen, Julienne Gezels : ja : 1 stem,
Arnold Stroobant : ja : 1 stem, blanco : 2.
Voor het tweede mandaat : Kristof De Smet : ja : 16 stemmen, Lien Van Driessche : ja : 1 stem,
Julienne Gezels : ja : 1 stem, Anneleen Rimbaut, ja : 1 stem, blanco : 2.
Besluit.
Art. 1 – De gemeente zal op de Gewone Algemene Vergadering van Verko op 19 juni 2012
vertegenwoordigd worden door volgende twee personen : Kenneth Taylor, burgemeester,
Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen (Serskamp) en Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22b 9260
Wichelen (Schellebelle).
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar de intercommunale Verko c.v. en aan de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

24. Aanduiding en mandatering lasthebbers in de Gewone Algemene Vergadering d.d. 12 juni
2012 van de Intercommunale DDS
De raad,
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 44;
Gelet op de brief van 11 januari 2002 van de Vlaamse Minister
voor Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid;
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Gelet op de brief van 8 maart 2002 vanwege de Commissaris
van de Vlaamse Regering;
Overwegende dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald
dient te worden;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 23 april 2012 van DDS
waarbij de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van
DDS op dinsdag 12 juni 2012 om 18.30 uur;
Gelet op de statuten van de intercommunale DDS;
Overwegende dat de gemeente 2 lasthebbers mag aanstellen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot geheime stemming;
De twee jongste raadsleden, Lien Van Driessche en Dietlinde Bombeke, assisteren de voorzitter bij
het tellen van de stemmen;
De uitslag is :
Voor het eerste mandaat : Kenneth Taylor: ja : 16 stemmen, Dietlinde Bombeke : ja : 2 stemmen, Karel
Vander Mijnsbrugge : ja : 1 stem, Daniël Praet : nee : 1 stem, 1 ongeldige.
Voor het tweede mandaat : Kristof De Smet: ja : 16 stemmen, Etienne De Vos : ja : 1 stem,
Karel Vander Mijnsbrugge : ja : 1 stem, Bart Segers : ja : 1 stem, Daniël Praet, nee : 1 stem, 1 blanco
Besluit.
Art. 1 – De gemeente zal op de Gewone Algemene Vergadering van DDS op 12 juni 2012
vertegenwoordigd worden door volgende twee personen:
Kenneth Taylor, burgemeester, Bremenhulstraat 12 9260 Wichelen (Serskamp)
Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22B 9260 Wichelen (Schellebelle)
Art 2 – Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar de intercommunale DDS c.v. en aan de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

24.A Herinrichting parkeerplaatsen tegenover de bibliotheek te Schellebelle
Raadslid Etienne De Vos leidt dit agendapunt in. Volgens de politie zijn er voldoende andere
parkeerplaatsen op het Dorp in Schellebelle, er is dus geen probleem om de parkeerplaatsen
tegenover de bibliotheek opnieuw in te richten.
De burgemeester repliceert dat er 15 parkeerplaatsen zijn tegenover de bibliotheek : hij heeft er nog
nooit problemen gehad om te parkeren. Het raadslid zegt dat er teveel verkeersborden zijn op de
gemeente, wel, hier komen er volgens zijn voorstel weer drie bij. Voor genoemd raadslid volstaan
twee borden : begin en einde blauwe zone. Raadslid Adolf Lammens stelt voor om maximaal één uur
parkeren toe te laten op één parkeerplaats als amendement. Raadslid Luc Van Herreweghe stelt er
twee of drie voor.
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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 in het bijzonder artikel 27 van dit besluit;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij
de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977
betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het advies van de politiezone van 2 maart 2012, dat er
voldoende andere parkeergelegenheid is op het dorp van Schellebelle.
Overwegende dat hierdoor niet alleen parkeergelegenheid
voor minder validen, maar ook voor personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, voorzien wordt;
Gehoord het amendement van raadslid Adolf Lammens die
voorstelt één parkeerplaats voor maximaal één uur voor te behouden;
Overwegende dat de raadsleden een consensus vinden om
twee parkeerplaatsen gedurende maximaal één uur voor te behouden en dat de indiener van dat
bijkomend agendapunt, raadslid Etienne De Vos, zich daarin eveneens kan vinden;
Met algemene stemmen
Besluit.
Art. 1 –Twee parkeerplaatsen tegenover de bibliotheek te Schellebelle worden als volgt heringericht :
een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) aangeduid met het verkeersteken E9a en een
onderbord met de vermelding :
•
Max 1 uur
Bovendien blijven de 2 uiterste parkeerplaatsen ongewijzigd voorbehouden voor minder validen.
Art. 2 – Deze beslissing zal 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 vóór haar inwerkingtreding.
Art. 3 – 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.
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24.B Aankoop pc dienst bevolking
Overeenkomstig artikel 29 van het gemeentedecreet beslissen volgende raadsleden tot de
spoedeisendheid van dit agendapunt omdat de enige pc in het voormalig gemeentehuis van
Serskamp is uitgevallen en de dienstverlening daar niet meer gewaarborgd kan worden : Kenneth
Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Conny
Beelaert, Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Adolf Lammens, Etienne De Vos, Martine De
Wilde, Luc Van Leuven, Lien Van Driessche, Julienne Gezels, Dirk Eekhaut, Karel Vander Mijnsbrugge,
Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant en Ann Van Wesemael.
De burgemeester licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
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, meer bepaald
de 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;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat wegens het uitvallen van een oude pc in het
voormalig gemeentehuis van Serskamp dringend een nieuw exemplaar moet worden aangekocht om
de dienstverlening burgerzaken aldaar te kunnen voortzetten;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als
voorwerp “Aankoop pc dienst bevolking” wordt geraamd op € 1 400 incl. 21 % BTW;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
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Gelet op de kredieten voorzien in het budget van 2012 op
artikel 104/742-53 van de buitengewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Voor de bevolkingsdienst een pc met i5 processor, DVD lees en schrijver, klavier, optische
scroll muis en bijbehorende software aan te kopen.
De installatie ven het overzetten van de data, van de toepassingen, het herconfigureren van de
mailclient en de herinstallatie van de antivirussoftware van de bestaande naar de nieuwe pc zal in
regie gefactureerd worden.
De kostenraming bedraagt € 1 400 incl. 21 % btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel
104/742-53 van de buitengewone dienst van het dienstjaar 2012.
Deze uitgave wordt gefinancierd met eigen middelen.
Raadslid Adolf Lammens herinnert eraan dat de gemeenteraad in oktober 2011 heeft beslist om
veiligheidscamera’s te plaatsen. Hij vraagt zich af wanneer de borden die cameratoezicht aangeven
worden geplaatst. De burgemeester antwoordt dat dat in Wichelen volgende week zal gebeuren,
maar dat Wetteren en Laarne nog geen positief advies hebben ontvangen van de gewestwegen.
Daarom kunnen de camera’s zelf nog niet worden geplaatst.
Raadslid Adolf Lammens wil het ook nog hebben over de snelheid in de Wetterensteenweg en
Bohemen. In Serskamp wordt een visuele versmalling overwogen, maar niet in Bohemen. De dubbele
onderbroken lijn daar was effectief en vormde een visuele versmalling. Iedereen reed daardoor 10
km per uur minder. De burgemeester riposteert dat Bohemen een gewestweg is. Hij is er ook van
overtuigd dat alleen schilderwerken geen verschil gaan maken.
Genoemd raadslid stelt dat de sluis in de Bergenmeersen de enige sluis is die op zeven weken is
gemaakt en weerdichtgegooid. De in de bodem geslagen damplanken kwamen omhoog. Nu wordt 30
meter meer landinwaarts een binnensluis gemaakt en zal de Schelde worden verlegd. Dat is een
wereldprimeur. Daarom ook is er geen geld voor een promenade voor het Sociaal Huis.
Naar aanleiding van een ongeval met een fietser voor het Sociaal Huis stelt raadslid Karel Vander
Mijnsbrugge voor om een snelheidsbeperking tot 30 km op die plaats in te voeren. De burgemeester
gaat akkoord om daarover advies te vragen aan de lokale politie.
Raadslid Julienne Gezels vindt dat de inschrijvingen voor sportkampen en kinderopvang beter
georganiseerd kunnen worden. De burgemeester stelt op zoek te zijn naar een onlinesysteem om de
administratie daarrond vlotter te laten verlopen.
Raadslid Etienne De Vos wil weten hoe de stemmingen verlopen zijn op de Algemene Vergadering
van de Gemeentelijke Holding die vandaag plaats had in Brussel. Raadslid Martine De Wilde
antwoordt dat zij er niet bij was omdat de locatie moeilijk te bereiken is met het openbaar vervoer
en zij dan moeilijk aanwezig kon zijn op de gemeenteraad.
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De voorzitter kondigt aan dat de volgende zitting van de gemeenteraad plaats heeft op donderdag 28
juni 2012 om 20.30 uur.

GEHEIME ZITTING

25. Ontslag Dave De Puydt, brandweerman Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst
De raad,
Overwegende dat Dave De Puydt al meerdere jaren lid is van
de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst;
Gelet op het schrijven d.d. 20 april 2012 van betrokkene
waarbij hij zijn ontslag aanbiedt als brandweerman bij de Vrijwillige Brandweerdienst wegens
persoonlijke redenen;
Gelet op art. 23,3° van het organiek reglement;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Enig artikel : Met ingang van 1 augustus 2012 ontslag te verlenen aan Dave De Puydt, Bohemenhoek
12 Wichelen als brandweerman bij de vrijwillige brandweerdienst.

26. Effectieve indienstneming brandweerman
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 mei 2011 waarbij
met ingang van 1 juni 2011 Pascal Legas tot de stage als brandweerman bij de Gemeentelijke
Vrijwillige Brandweerdienst werd toegelaten;
Gelet op art. 6, 14, 15 en 16 van het “Reglement voor de
organisatie van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst;
Gelet op het stageverslag d.d. 8 mei 2011 betreffende stagiairbrandweerman Pascal Legas;
Overwegende dat betrokkene reeds eerder beschikt over de
brevetten van brandweerman en dringende medische hulpverlening;
Gelet op de brief d.d. 8 mei 2012 van de officier-dienstchef
met het voorstel tot effectieve indienstneming van de stagiair-brandweerman Pacal Legas;
Gaat over tot geheime stemming;
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De uitslag van de stemming is :
Pascal Legas: ja : 21 stemmen
Besluit.
Art. 1 – Met ingang van 1 juni 2012 wordt Pascal Legas, Bohemen 35 bus 201 9260 Wichelen effectief
in dienst genomen als brandweerman bij de Vrijwillige Brandweerdienst.
Art. 2 - Deze beslissing wordt aan de officier-dienstchef bezorgd.

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 22.58uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

A. Van Wesemael.

