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Zitting van 14 februari 2014 

 
Tegenwoordig:  

Jacques VANNESTE, voorzitter 

 

Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix 

VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, 

Bernard GALLE, Stijn TANT, Frank ACKE, Marie DE CLERCK, Hendrik LIBEER, Marcel 

MASQUELIN, Agna MOLLEFAIT, Henk VANDENBROUCKE, Kevin DEFIEUW, Nico 

HELLEBUCK, Filip DAEM, Katleen MESSELY, Sofie MOL, Sander DEFLO, Hannelore CARLU, 

Daphne FLAMEZ, Ann STEELANDT, Jasper STRAGIER, Andy VERVAEKE, Koen 

GRYMONPREZ, David HAMERS, raadsleden 

 

Chris LOOSVELT, toegevoegd schepen 

 

Kurt PARMENTIER, gemeentesecretaris. 

 

Verontschuldigd: Marnix VANSTEENKISTE, Bernard GALLE,  

Andy VERVAEKE, raadsleden 

 

Ann STEELANDT, raadslid, neemt deel aan de zitting bij de bespreking van  

punt 6. 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, vraagt één minuut stilte bij het overlijden van 

de heer Stefaan Wyseur, schoonbroer van de heer Bernard Galle, schepen. 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, opent de zitting en stelt vast dat de raad 

behoorlijk werd bijeengeroepen bij brief van 6 februari 2014. 

 

De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, heeft een vraag bij het erratum aan de 

ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 13 december 2013 met betrekking tot 

agendapunt 42 ‘aanpassen meerjarenplan 2013-2015’. Hij stelt vast dat de cijfers 

sterk afwijken in de oorspronkelijke notule ten opzichte van de verbeterde cijfers. 

Hij vraagt wat de verklaring hiervoor is. 

 

De heer Kurt Parmentier, gemeentesecretaris, antwoordt dat de juiste cijfers wel 

degelijk in het dossier zaten en dat op basis daarvan een beslissing genomen werd. 

De financiële dienst gaf echter de cijfers door die van toepassing waren na een 

vorige budgetwijziging aan de dienst secretariaat. De toezichthoudende overheid 

heeft dit terecht opgemerkt. 

 

De heer Seynnaeve verwijst ook naar een vraag die hij stelde naar aanleiding van de 

goedkeuring van het algemeen belastingreglement op bedrijven. Artikel 5 voorziet 

daar een vrijstelling voor een aantal rechtspersonen. Daaromtrent heeft hij toen 

uitleg gevraagd. Mevrouw Maes, schepen van financiën, heeft toen gezegd dat dit 

waarschijnlijk om intercommunales en vzw’s ging. Ze ging dit nog verifiëren. Is dit 

intussen duidelijk? 

 

Mevrouw Lobke Maes antwoordt dat ze daar nog geen antwoord op gekregen heeft, 

maar ze zal dit antwoord bezorgen van zodra ze dit heeft.  

 

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd. 

 

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de agenda: 
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OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring jaarrekening 2012 OCMW: kennisgeving. 

2. Fractietoelage 2013: kennisgeving verslag. 

3. Vervanging rotatieve frontmaaier Wevelgem en aankoop maaier 

begraafplaatsen. 

4. Renovatie sportvloer evenementenhal De Schelp. 

5. Begraafplaats Moorselestraat: urnenveld: renovatie graspaden. 

6. Corrid'or project Oude Leiearm - Wevelgem Zuid. 

7. Afsprakennota Leiedal voor opmaak subsidiedossiers revitalisering 

bedrijventerreinen. 

8. Aarden van verlichtingspalen n.a.v. renovatie OV in Moer-, Reutel-,  

11 Julistraat e.a. 

9. Kosteloze verwerving gronden bedrijventerrein Gullegem-Moorsele, 

uitbreiding Noordwest. 

10. Tijdelijke politieverordening houdende organisatie van de boemel 2014. 

11. Voorlopige aanvaarding straatnaam. 

12. Capaciteitsbepaling gemeentelijke basisschool. 

13. Lidmaatschap Jobpunt Vlaanderen. 

14. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel Wevelgem: samenwerking 

met Jobpunt Vlaanderen - fietsvergoeding woonwerkverkeer - niet langer ten 

laste name 50% premie hospitalisatieverzekering gepensioneerde 

personeelsleden. 

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel: grafisch medewerker cel 

communicatie en ICT. 

16. Wijziging organogram gemeentepersoneel: grafisch medewerker cel 

communicatie en ICT. 

17. Wijziging rechtspositieregeling: aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 

grafisch medewerker. 

18. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel: jeugdopbouwwerker. 

19. Wijziging organogram gemeentepersoneel: jeugdopbouwwerker. 

20. Wijziging rechtspositieregeling: aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 

jeugdopbouwwerker. 

21. Samenwerkingsovereenkomst voor Toerisme en Recreatie (STER) tussen het 

autonoom provinciebedrijf Westtoer en de gemeente Wevelgem. 

22. Goedkeuring kadervoorwaarden voor het afsluiten van een convenant voor een 

evenement waarvoor een nominatieve subsidie wordt voorzien. 

23. Overleg Cultuur Regio Kortrijk: aanduiden afgevaardigde met raadgevende 

stem. 

24. Evaluatie basismobiliteit in Wevelgem. 

25. Uitrit Rivierstraat in Wevelgem. 

26. Kleur bekennen bij toetreden tot sportraad. 
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27. Vraag naar overzicht m.b.t. aanleg voetpaden in Wevelgem-Gullegem-

Moorsele. 

28. Inrichten van stemlokalen in woonzorgcentra. 

29. Wat is de reactie van het gemeentebestuur op de boodschap van onderstaande 

nieuwjaarsbrief? 

29b. Stand van zaken geschiktheidsverklaringen bars. 

 

BESLOTEN ZITTING 

30. Gemeentelijke brandweer: ontslag brandweerman. 

31. Gemeentelijke brandweer: ontslag officier-dienstchef. 

32. Gemeentelijke brandweer: verlenging aanstelling brandweerman. 

33. Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO): nominatief 

aanduiden leden, plaatsvervangers, voorzitter en vaste secretaris. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring jaarrekening 2012 OCMW: kennisgeving. 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, verwijst naar de brief van de gouverneur. 

Die dateert van 10 januari 2014. Daarin wordt gesteld dat de gemeenteraad over  

30 dagen beschikt om eventueel in beroep te gaan tegen deze goedkeuring. 

Misschien is het dus geraadzaam om dergelijke beslissing vroeger te bezorgen aan 

de raadsleden, zodat, mocht dit nodig zijn, de beroepsmogelijkheid niet voorbij zou 

zijn.  

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, zegt dat artikel 3 inderdaad deze 

beroepsmogelijkheid voorziet, ook voor de raad voor maatschappelijk welzijn en de 

financieel beheerder trouwens. Hij zegt dat het raadslid dit goed opgemerkt heeft. 
 

 *  * 

  * 
 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 juni 2013; 

Gelet op artikel 89, §2 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Neemt kennis van het schrijven d.d. 10 januari 2014 van de heer 

provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende mededeling van de 

goedkeuring van de jaarrekening 2012 van het OCMW Wevelgem en de 

vaststelling van de bedragen ervan. 
 

2. Fractietoelage 2013: kennisgeving verslag. 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, vraagt of de opmaak van dit verslag met de 

inzameling van verantwoordingsstukken nog van deze tijd is. Kan dit niet gewoon 
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uitbetaald worden? Iedereen vindt ergens wel facturen die als verantwoording 

ingeroepen kunnen worden. 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, kan hiermee instemmen. Om onder andere dit 

te bespreken wordt een samenkomst gepland van fractieleiders, burgemeester en 

voorzitter van de gemeenteraad.  

 

De heer Kurt Parmentier, gemeentesecretaris, zegt dat deze afschaffing momenteel 

niet mogelijk is door hogere regelgeving. Deze intentie bestond wel degelijk.  

De toelage moet verantwoord worden op basis van bewijsstukken. 

 

De heer Vanneste zegt dit punt dus zeker mee te nemen in de vergadering omtrent 

de fractiewerking. Er wordt ook nagedacht over de middelen die de elektronische 

verspreiding van de stukken van de gemeenteraad mee kunnen ondersteunen. 
 

 *  * 

  * 
 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op artikel 48 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, 

goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 8 februari 2013; 

 

NEEMT KENNIS: 

 

van het verslag van de fractietoelage 2013. 

 

3. Vervanging rotatieve frontmaaier Wevelgem en aankoop maaier 

begraafplaatsen. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘vervanging rotatieve frontmaaier 

cel groen Wevelgem en aankoop maaier begraafplaatsen’ een bijzonder bestek met  

nr. 2361/01414 werd opgesteld door de heer Geert Delaere, dienst milieu; 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (rotatieve frontmaaier cel groen Wevelgem), raming: 37 190,08 euro 

(excl. btw) of 45 000,00 euro (incl. 21% btw); 

* Perceel 2 (maaier begraafplaatsen), raming: 4 545,46 euro (excl. btw) of 

5 500,00 euro (incl. 21% btw);  

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 

41 735,54 euro (excl. btw) of 50 500,00 euro (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 

investeringsbudget op rekening 0680-00/240500/IE-OVERIG en  

0990-00/240500/IE-OVERIG; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere 

wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1° a (limiet van 85 000,00 euro, excl. btw, 

niet bereikt); 
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen, inzonderheid  

artikel 105; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §2; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met  

nr. 2361/01414 en de raming voor de opdracht ‘vervanging rotatieve frontmaaier cel 

groen Wevelgem en aankoop maaier begraafplaatsen’, opgesteld door de heer  

Geert Delaere, dienst milieu. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 41 735,54 euro 

(excl. btw) of 50 500,00 euro (incl. 21% btw). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget op 

rekening 0680-00/240500/IE-OVERIG en 0990-00/240500/IE-OVERIG. 

Artikel 4. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste  

5 firma’s. 

 

4. Renovatie sportvloer evenementenhal De Schelp. 

De heer Geert Breughe, schepen van sport, stelt dat de parketvloer in De Schelp 

aangelegd werd bij de bouw in 1999. Intussen werd de vloer al op diverse plaatsen 

met houten latten vernieuwd. Dit zorgt voor hinder bij het spelen en eveneens voor 

een onverzorgde aanblik. De schade is mee veroorzaakt door de mobiele 

basketbaltorens en de onvoldoende onderbouwde houtstructuur van de vloer.  

De vervanging van de vloer is al een tijdje aan de orde. Ook in 2012 werd hiertoe al 

een dossier goedgekeurd op de gemeenteraad. Dit dossier was gekoppeld aan een 

mogelijk Vlaamse subsidie, die toen echter niet toegekend werd.  

Bij een volgende subsidieronde is Wevelgem nu wel een subsidiebelofte gegeven. 

Het gaat om een bedrag van maximaal 60 000 euro. Dit is dus een goede reden om 

het dossier opnieuw op te starten. De totale uitgave wordt geraamd op 198 000 euro. 

Bedoeling is dat de nieuwe vloer er ligt bij de start van het seizoen 2014-2015, wat 

dus betekent uitvoering in het tussenseizoen. 

De schepen voegt eraan toe dat het ook de bedoeling is om de baskettorens te 

vervangen, evenwel buiten het nu voorliggend bestek. Er zou geopteerd worden 

voor torens die uit het plafond naar beneden komen, wat niet alleen de bediening 

vergemakkelijkt, maar ook schade voorkomt aan de vloer. 

 

De heer David Hamers, N-VA, juicht de vervanging van de vloer toe. Er zijn 

inderdaad heel slechte plaatsen. Bij het dribbelen komt de bal soms niet meer 
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omhoog. Maar probleem is dat dit een beetje ‘eigen’ is aan een parketvloer. Is er 

ook onderzocht of een andere ondergrond niet beter zou zijn?  

 

De heer Breughe antwoordt dat voor parket gekozen is in samenspraak met de clubs 

die in De Schelp actief zijn, het damesvolley en basketteam Holstra. Zij waren ook 

voorstander voor het behoud van een parketvloer. Verder gaan met parket, evenwel 

van een ander type. Ook de sportraad heeft dit zo geadviseerd. Het is overigens voor 

de club ook een gewoonte om op dergelijke ondergrond te spelen. 

 

De heer Hamers verwijst ook naar het vorige bestek, dat in zitting van 2012 

goedgekeurd werd. Het verschil in raming tussen het bestek van 2012 en het nu 

voorliggend bestek is wel heel groot. Wat is de reden hiervoor? 

 

De heer Breughe zegt dat dit klopt. In 2012 werd geopteerd voor hetzelfde type 

vloer, maar gewoon met meer ondersteuningspunten. Voor het voorkomen van 

schade is de onderstructuur inderdaad belangrijk. Dit was al bij al een eenvoudige 

ingreep.  

Op basis van bijkomende informatie is nu gekozen om de volledige bestaande 

onderstructuur te vervangen. De verbetering blijft niet beperkt tot hier en daar een 

extra latje aanbrengen. Nee, het wordt een compacte onderstructuur, wat betere 

garanties zou bieden om over een langere periode over een stevige vloer te 

beschikken. De bedoeling is dat de vloer meer dan 15 jaar zijn goede diensten 

bewijst.  

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het Vlaams subsidiereglement 2013 renovatie van kleinschalige 

sportinfrastructuur van lokale overheden; 

Gelet op de subsidiebelofte 2013, ontvangen per 13 november 2013, van de heer 

Philippe Muyters, Vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke 

ordening en sport; dat de subsidie 50% van de in aanmerking komende uitgaven 

bedraagt, met een maximum van 60 000 euro; dat het afrekeningsdossier in principe 

moet ingediend worden ten laatste op 2 december 2014; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘renovatie sportvloer 

evenementenhal De Schelp’ een bijzonder bestek met nr. 2362/01514 werd 

opgesteld door de heer Dieter Deleu, sportdienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 163 814,70 euro 

(excl. btw) of 198 215,79 euro (incl. 21% btw); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open 

aanbesteding; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het 

investeringsbudget op rekening 0740-00/221007/IE-OVERIG (O8-ACT1); 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere 

wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §2; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met  

nr. 2362/01514 en de raming voor de opdracht ‘renovatie sportvloer 

evenementenhal De Schelp’, opgesteld door de heer Dieter Deleu, sportdienst.  

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  

De raming bedraagt 163 814,70 euro (excl. btw) of 198 215,79 euro  

(incl. 21% btw). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open 

aanbesteding. 

Artikel 3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op 

nationaal niveau. 

Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget op 

rekening 0740-00/221007/IE-OVERIG (O8-ACT1). De uitgave wordt deels 

gesubsidieerd overeenkomstig de subsidiebelofte 2013 van de heer  

Philippe Muyters, Vlaams minister van financiën, begroting, werk, ruimtelijke 

ordening en sport, in uitvoering van het Vlaams subsidiereglement 2013 renovatie 

van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. 

 

5. Begraafplaats Moorselestraat: urnenveld: renovatie graspaden. 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, brengt de tekst zoals voorbereid door de 

schepen bevoegd voor begraafplaatsen, de heer Bernard Galle: 

‘Midden 2012 werd het nieuw urnenveld in gebruik genomen. De toegang ernaar 

verloopt via een grasveld voorlopig mee gezaaid met de wachtvelden daar. 

Wegens de overvloedige regens is deze toegang in een haast onbegaanbare 

modderweg herschapen. Voorlopig liggen daar nu platen die de toegankelijkheid 

naar het veld moeten garanderen maar in het budget van 2014 is er een budget 

voorzien van 16 190 euro exclusief btw of 19 589,90 euro inclusief btw voor aanleg 

van een pad in graskunststofplaten zoals er ook al liggen tussen de rijen 

urnenkelders. Tevens zouden er ook draineringsbuizen worden aangebracht die 

afwateren naar de vijver toe. 

Vraag aan de gemeenteraad de opdracht te willen gunnen bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Er zal beroep 

gedaan worden op minstens 5 firma’s.' 

 

 *  * 

  * 
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DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘begraafplaats Moorselestraat - 

urnenveld: renovatie graspaden’ een bijzonder bestek met nr. 2363/01614 werd 

opgesteld door de heer Geert Delaere, dienst milieu; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16 190,00 euro 

(excl. btw) of 19 589,90 euro (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 

investeringsbudget van 2014, op rekening 0990-00/220007/IE-OVERIG; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere 

wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1° a (limiet van 85 000,00 euro, excl. btw, 

niet bereikt); 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen, inzonderheid  

artikel 105; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §3; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met  

nr. 2363/01614 en de raming voor de opdracht ‘begraafplaats Moorselestraat - 

urnenveld: renovatie graspaden’, opgesteld door de heer Geert Delaere, dienst 

milieu. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt 16 190,00 euro (excl. btw) of 

19 589,90 euro (incl. 21% btw). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 

2014, op rekening 0990-00/220007/IE-OVERIG. 

Artikel 4. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste  

5 firma’s. 

 

 

Ann STEELANDT, raadslid, neemt deel aan de zitting. 
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6. Corrid'or project Oude Leiearm - Wevelgem Zuid. 

De heer Stijn Tant, schepen voor milieu, zegt dat het ontwerp voor de aanpak van 

de Oude Leiearm kadert in het project Corrid’or, een Europees project waarvoor 

subsidies ontvangen worden.  

De heer Tant zegt dat dit project het resultaat is van een goed overleg met diverse 

partners. Hij verwijst hierbij naar diverse Vlaamse agentschappen: Natuur en Bos 

(ANB), Wegen en Verkeer (AWV) en Waterwegen en Zeekanelen (W&Z). Ook de 

projectcoördinator van Corrid’or en Leiedal zaten mee aan tafel. Bedoeling was om 

samen tot een goede invulling van de site te komen. Welke zaken waren nu voor 

verbetering vatbaar?  

Voor het jaagpad, zijde bedrijvenzone, werd gekozen voor een haagstructuur, een 

duidelijke groene structuur, naast de Leie, de blauwe structuur. 

Er wordt ook gestreefd naar eenvormige beplanting, wat mee het gevoel van de 

groene structuur moet onderbouwen. 

Tot slot is er de zone, onder de brug, die er niet zo netjes uitziet. Onder een brug is 

natuurlijk weinig kans tot groei van planten en bomen. Maar een propere aanleg 

moet hier toch kunnen. Daarom zou hier dolomiet aangelegd worden, wat heel wat 

properder zal ogen dan de aarde op vandaag. 

Met de sector vrije tijd werd ook nagedacht over een leuke invulling. De idee 

groeide daar om oude zeecontainers aan te kopen. Deze idee werd weerhouden.  

Er zouden 7 kleinere en 1 grote aangekocht worden. Aan deze containers moet nu 

invulling gegeven worden. Hoe? Dit is op vandaag nog niet echt duidelijk. 

Verenigingen en burgers moeten de kans krijgen om dit mee creatief in te vullen.  

Er zijn al ideeën, bvb. vanuit het jeugdhuis, dat wenst te werken rond 

ondernemerschap en jeugd. Maar er leven ook al ideeën binnen de sector vrije tijd. 

En misschien is er interesse vanuit de ouderenraad, vanuit de speelpleinwerking, … 

De kans is er alvast om creatief te zijn. 

De heer Tant benadrukt dat het een ontwerp is van Andy Malengier, een ontwerper 

met enige reputatie uit Wervik. De schepen vindt het een mooi geheel. 

In het project is ook een relatief dure bank opgenomen, voor een bedrag van  

8 000 euro. Dit is een typische bank, een herkenbaar punt, telkens terugkerend in 

het Corrid’or project en verplicht mee op te nemen.  

Vanuit Europa worden de helft van de middelen bijgedragen.  

 

Mevrouw Hannelore Carlu, N-VA, houdt volgende tussenkomst: 
 

‘N.a.v. deze raming heb ik, als waarnemer van onze N-VA-fractie in de Gecoro, een 

vraag. 

Is het normaal dat men als waarnemend lid een uitnodiging krijgt met een agenda, 

voor een vergadering gepland op 14 oktober 2013 terwijl we dezelfde dag van de 

vergadering in de namiddag een mail ontvangen dat het een gesloten zitting wordt? 

Zo ook voor de vergadering van 3 februari laatst leden waar we 4 dagen voor de 

vergadering opnieuw een mail krijgen dat het een gesloten zitting wordt. 

 

Op basis van welke redenen gaat men over tot een gesloten zitting en wie neemt die 

beslissing? Hoe kan men als waarnemer van een fractie alles opvolgen als men om 

wat van reden dan ook, voor een gesloten zitting opteert. 

 

Hierbij wil ik afsluiten met de vraag, die ik trouwens in de Gecoro al gesteld heb, 

om een verslag te bekomen van een vergadering. 
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Er werd me gezegd dat deze interne reglementering aangepast kon worden met de 

nieuwe samenstelling van de Gecoro. Hopelijk gaat deze nieuwe reglementering 

snel van kracht. 

 

Alle leden van onze N-VA fractie willen hun taken goed opvolgen om een goede 

werking en eventuele medewerking te garanderen maar op deze wijze wordt het ons 

toch super moeilijk gemaakt.' 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, ziet niet dadelijk de link tussen de vraag en 

het voorliggend agendapunt. 

 

Mevrouw Carlu zegt dat het project in de Gecoro ter sprake gekomen is. 

 

De heer Mathieu Desmet, schepen van wonen, verwijst dat deze vraag misschien 

beter aansluit bij de hersamenstelling van de Gecoro, zoals die straks geagendeerd 

is in de besloten zitting. Maar hij wil nu al op de vraag ingaan. Hij stelt dat het 

openbaar karakter van de vergadering van de gemeentelijke commissie voor 

ruimtelijke ordening een bevoegdheid is van de voorzitter, de heer Rik Houthaeve. 

Die beslist hieromtrent autonoom.  

Dat de verwittiging omtrent de beslissing tot besloten vergadering wat laat komt, is 

een opmerking die de schepen nog gekregen heeft. Hij denkt dat inderdaad verder 

over deze werkwijze dient nagedacht en wil daarover mee in overleg gaan. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, verneemt dat bedrijven in de directe 

omgeving zouden werken aan een waterzuiveringsproject. Is daar enige link mee?  

 

De heer Tant meent dat het raadslid hierbij verwijst naar het project van Alpro.  

Hij stelt dat hier geen rechtstreekse link is.  

 

De heer Vandenbroucke vraagt of dit niet nuttig kan zijn, wenselijk, mogelijk? 

 

De heer Tant ziet niet dadelijk de meerwaarde. 

 

De heer Vandenbroucke verwijst naar een vroegere vraag in verband met 

verlichting op het jaagpad. Biedt dit project geen kans om alvast op dit stuk jaagpad 

hier invulling aan te geven? 

 

De heer Tant antwoordt dat deze vraag gesteld werd aan Infrax. Het is immers niet 

nodig om op dergelijke locatie een ganse nacht openbare verlichting te hebben. 

Infrax onderzoekt de mogelijkheden met bewegingsdetectoren en dergelijke. 

 

De heer Vandenbroucke vraagt op welke termijn dit kan gerealiseerd worden. 

 

De schepen stelt dat dit voor juni 2014 moet gerealiseerd zijn. 

 

De heer Vandenbroucke denkt tegen volgende winter met verlichting langs de Leie 

te kunnen fietsen, maar de heer Tant dacht dat de heer Vandenbroucke naar de 

uitvoering van het agendapunt informeerde. Inzake verlichting is het in de eerste 

plaats wachten op een antwoord van Infrax. 

 

 *  * 

  * 



11 

Zitting van 14 februari 2014 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 oktober 2010, waarin 

goedkeuring werd verleend aan het project Corrid’or dat werd ingediend als 

subsidiedossier om gefinancierd te worden door het Interreg IV-programma 

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen conform de project- en budgetfiche; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 24 april 2013 houdende het wijzigen van de projectzone; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 17 mei 2013 houdende de 

goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze voor de 

opdracht ‘aanstelling van een ontwerper voor de opdracht Corrid’or project Oude 

Leiearm – Wevelgem-Zuid’; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 26 juni 2013 houdende de gunning van de opdracht ‘aanstelling van een 

ontwerper voor de opdracht Corrid’or project Oude Leiearm – Wevelgem-Zuid’ aan 

Andy Malengier BVBA; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘Corrid'or-Project: Oude Leiearm - 

Wevelgem-Zuid’ een bijzonder bestek met nr. 303/WEVE werd opgesteld door 

Andy Malengier BVBA in samenwerking met de heer Geert Delaere, dienst milieu; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 103 261,30 euro 

(excl. btw) of 124 946,17 euro (incl. 21% btw); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open 

aanbesteding; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het 

investeringsbudget op rekening 0680-00/220007/IE-PB6 (PB6-ACT2); 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere 

wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §2; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met  

nr. 303/WEVE en de raming voor de opdracht ‘Corrid'or-Project: Oude Leiearm - 

Wevelgem-Zuid’, opgesteld door Andy Malengier BVBA in samenwerking met de 

heer Geert Delaere, dienst milieu. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 103 261,30 euro 

(excl. btw) of 124 946,17 euro (incl. 21% btw). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open 

aanbesteding. 

Artikel 3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op 

nationaal niveau. 
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Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget, op 

rekening 0680-00/220007/IE-PB6 (PB6-ACT2). 

 

7. Afsprakennota Leiedal voor opmaak subsidiedossiers revitalisering 

bedrijventerreinen. 

Mevrouw Marie De Clerck, schepen van industrie, meent dat het hier om de opstart 

gaat van één van de belangrijke dossiers van deze legislatuur: meer bepaald de 

opwaardering van de grote industrieterreinen in de gemeente, Wevelgem-Zuid en 

het oude gedeelte van de industriezone Gullegem-Moorsele. 

De gemeente geeft hiermee het signaal veel belang te hechten aan de bedrijven op 

het grondgebied, evenals aan de duizenden werknemers die er dagdagelijks komen. 

 

De schepen zegt dat in de vorige legislatuur voor beide bedrijventerreinen al een 

revitaliseringsdossier opgemaakt werd. Dit gebeurde in 2007 voor Gullegem-

Moorsele en voor Wevelgem-Zuid werd dit recent afgerond. In dergelijk dossier 

zitten alle cruciale elementen om tot een leefbare, duurzame en veilige omgeving te 

komen. Daarbij komen de rioleringen, het wegwerken van moeilijke 

verkeerspunten, een betere ontsluiting, betere fietsvoorzieningen en meer groen aan 

bod.  

De schepen wijst erop dat voor de mogelijke uitvoering van dergelijke 

revitaliseringsdossiers nu een belangrijke subsidiemogelijkheid gecreëerd is bij 

besluit van de Vlaamse regering, genomen in mei 2013.  

Bij de start van de dossiers was er nog geen weet van dergelijk subsidiebesluit, 

maar het doet nu wel geweldig veel plezier dat deze kans zich aanbiedt om tot 85% 

subsidies te bekomen. 

Om voor deze subsidies in aanmerking te komen, moet evenwel een omvangrijk 

dossier ingediend worden. De al opgemaakte revitaliseringsdossiers vormen een 

belangrijke basis. Daarnaast is een inrichtingsstudie nodig, een beheerplan en een 

ontwerpdossier voor de infrastructuurwerken. Daarnaast, voor wat Wevelgem-Zuid 

betreft, wenst de gemeente twee bijkomende elementen op te nemen in de af te 

sluiten overeenkomst met de intercommunale Leiedal: het verder onderzoek van de 

ontsluiting van de industriezone via de Moraviëstraat en het veiliger maken van het 

jaagpad.  

De beveiliging van dit jaagpad heeft niet alleen te maken met de verlichting, wat 

natuurlijk een belangrijk element is. Maar er is ook het fietsen in combinatie met de 

activiteiten op de loskade. Alpro doet dit in een eerder gesloten omgeving, maar 

ook Fertagro en Geldhof, firma’s op het bedrijventerrein, zijn actief op de kade voor 

laden en lossen van schepen.  

 

De schepen stelt voor om voor het indienen van het subsidiedossier ter 

ondersteuning, een overeenkomst af te sluiten met de intercommunale Leiedal. 

Daarvoor zijn er een aantal goede redenen. Ten eerste werd al met hen 

samengewerkt bij de opmaak van de revitaliseringsdossiers. Ten tweede hebben ze 

heel wat expertise in huis. Ten derde is ook gebleken, tijdens het vooroverleg met 

de Vlaamse overheid, bij het Agentschap Ondernemen, dat Leiedal een degelijke 

reputatie heeft, die tot daar gekend is. ‘Als Leiedal dat dossier indient, dan zal dat 

wel goed zijn,’ zo werd letterlijk gezegd.  

 

 *  * 

  * 
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DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de aanleg van het openbaar domein op het bedrijventerrein 

Wevelgem-Zuid dateert van 1975; 

Overwegende dat voor het terrein Wevelgem-Zuid in de periode 2011-2012 een 

studie werd uitgevoerd met het oog op het komen tot een conceptstudie voor een 

heraanleg van het openbaar domein;  

Overwegende dat de aanleg van het openbaar domein op het oudste deel van het 

bedrijventerrein Gullegem-Moorsele dateert van 1962-1965; 

Overwegende dat voor dit deel van het terrein in de periode 2008-2009 een studie 

werd uitgevoerd met het oog op het komen tot een conceptstudie voor een heraanleg 

van het openbaar domein;  

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op rekening  

0510-00/214000/IE-PB10 (PB10-ACT5) van het investeringsbudget; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende 

subsidiëring van bedrijventerreinen, in het bijzonder titel 3 (Her)aanleg van 

bedrijventerreinen;  

Gelet op de afsprakennota 2013-52 Wevelgem: Projectregie ‘opmaak 

subsidiedossier’ in het kader van de exclusieve dienstverlening  

d.d. 28 november 2013 daartoe opgemaakt door Leiedal met een kostenraming van 

24 356 euro; 

Gelet op het feit dat in het kader van de opmaak van het subsidiedossier een externe 

ontwerper zal moeten worden aangesteld teneinde een ontwerp te maken van de 

werken;  

Gelet op het feit dat de kosten voor deze deelopdracht niet zijn opgenomen in de 

afsprakennota;  

Gelet op het feit dat voor deze deelopdracht btw verschuldigd is;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 9 november 2007 houdende de 

verbintenis van de gemeente om exclusief en uitsluitend een beroep te doen op 

Leiedal voor de projectregie van herbestemming van (verlaten) bedrijfspanden en 

sites, onverminderd het recht van de gemeente om deze activiteit in eigen beheer uit 

te oefenen; 

Gelet op de bepalingen van de wet 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten 

en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en 

latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1°f; 

Gelet op artikel 43, §2, 11° van het gemeentedecreet; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Art. 1. Goedkeuring wordt gehecht aan de afsprakennota voor de opdracht met als 

voorwerp:  

- Projectregie ‘opmaak subsidiedossier’ in het kader van de exclusieve 

dienstverlening. 

De kostenraming bedraagt 24 356 euro (vrij van btw).  

Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Art. 3. Er zal geen beroep gedaan worden op de mededinging. 

Art. 4. Deze beslissing wordt voor uitvoering overgemaakt aan het college van 

burgemeester en schepenen. 

Art. 5. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget op 

rekening 0510-00/214000/IE-PB10 (PB10-ACT5). 
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8. Aarden van verlichtingspalen n.a.v. renovatie OV in Moer-, Reutel-,  

11 Julistraat e.a. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 26 oktober 2012 betreffende de 

goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de 

opdracht ‘renovatie OV Moerstraat, Reutelstraat, 11 Julistraat e.a.’, met name de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 6 februari 2013 betreffende de gunning van voornoemde opdracht aan Infrax 

CVBA - Infrax West; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze renovatie van de openbare verlichting 

werd vastgesteld dat 93 verlichtingspalen niet geaard waren; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘aarden van verlichtingspalen n.a.v. 

renovatie OV in Moer-, Reutel-, 11 Julistraat e.a.’ een technische beschrijving met 

nr. 020046100 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 14 794,44 euro 

(excl. btw, btw medecontractant); 

Overwegende dat de raad van bestuur van Infrax op 25 januari 2010 beslist heeft 

om aan elke gemeente die aangesloten is bij Infrax, trekkingsrechten toe te kennen, 

vastgesteld op 7,50 euro/inwoner/jaar; 

Overwegende dat dit project in aanmerking komt om vereffend te worden via 

trekkingsrechten voor een bedrag van 14 794,44 euro (excl. btw, btw 

medecontractant); 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het 

investeringsbudget op rekening 0670-00/228400/IE-OVERIG; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere 

wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1° f (de opdracht kan slechts door één 

bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van het feit dat de gemeente 

aangesloten is bij Infrax West met als exploitatiebedrijf Infrax); 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §3; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 

artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met  

nr. 020046100 en de raming voor de opdracht ‘aarden van verlichtingspalen n.a.v. 

renovatie OV in Moer-, Reutel-, 11 Julistraat e.a.’. De raming bedraagt 

14 794,44 euro (excl. btw, btw medecontractant). 



15 

Zitting van 14 februari 2014 

 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3. Er zal geen beroep gedaan worden op de mededinging. 

Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget, op 

rekening 0670-00/228400/IE-OVERIG. 

Artikel 5. De uitgave van deze opdracht wordt gefinancierd met trekkingsrechten 

die bij Infrax West ter beschikking staan van de gemeente, voor een bedrag van  

14 794,44 (excl. btw, btw medecontractant). 

 

9. Kosteloze verwerving gronden bedrijventerrein Gullegem-Moorsele, 

uitbreiding Noordwest. 

DE GEMEENTERAAD, 

  

Gelet op de bereidheid van de Intercommunale Leiedal voor de kosteloze 

overdracht van gronden in de uitbreiding Noordwest van het bedrijventerrein 

Gullegem – Moorsele; 

Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt op 2 februari 2011 door landmeter  

Pol Hautekiet, Stampkotstraat 3, 8580 Avelgem; 

Gelet op de akte van overdracht onroerende goederen, die op 14 juni 2012 door het 

Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Kortrijk werd verleden, onder 

voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en niet-schorsing of  

niet-vernietiging door de toezichthoudende overheid; 

Gelet het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §2, 12°; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Art. 1. Met het oog op de opname in de openbare wegenis, de hierna vermelde 

gronden kosteloos te verwerven jegens de Intercommunale Leiedal, met 

zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 10: 

 

* vijf hectare vijfentachtig are vijfentachtig centiare (5 ha 85 a 85 ca) 

grond dienstig als wegenis, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als 

3
de

 afdeling (Gullegem), sectie A, nummer 353C en 4
de

 afdeling 

(Moorsele), sectie B, nummers 528C, 544B, 562K, 619K, 584T, 584W, 

584A2, 584B2, 584C2, 584S, 584Z, deel van nummer 525/02C en deels 

zonder nummer  

 

* zeven hectare zesenveertig are éénendertig centiare (7 ha 46 a 31 ca) 

grond dienstig als wegenis, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als 

3
de

 afdeling (Gullegem), sectie A, nummers 321P, 342C, 333B, 353H, 

336G en 352E en 4
de

 afdeling (Moorsele), sectie B, nummers 527/03, 

308A, 312B, 313B en deel van nummer 525/02C  

 

Zijnde fase 1 en 2, zoals aangeduid op het plan van 2 februari 2011 van 

landmeter Pol Hautekiet. 

 

Art. 2. De akte van overdracht van onroerende goederen, die op 14 juni 2012 door 

het Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Kortrijk werd verleden, 

onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en niet-schorsing 

of niet-vernietiging door de toezichthoudende overheid, wordt goedgekeurd. 
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10. Tijdelijke politieverordening houdende organisatie van de boemel 2014. 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, zegt dat het carnaval in Gullegem één van de 

grote evenementen in de gemeente is. Rond dergelijke evenementen wordt 

samengezeten met de veiligheidsdiensten en de organisatoren, om tot een aantal 

afspraken te komen. Zo werd in de vorige zitting afgesproken dat bij evenementen 

met meer dan 1 500 bezoekers de burgemeester kan beslissen tot een verbod op de 

verkoop van sterke dranken in de nachtwinkels. Dit geldt dus niet enkel voor 

activiteiten in de Porseleinhallen, maar ook voor een evenement als de Boemel, de 

vrijdagavond voorafgaand aan de carnavalstoet, waarbij de deelnemers verkleed van 

café tot café trekken. Omwille van de veiligheid wordt dan ook het centrum van 

Gullegem voor een stuk verkeersvrij gemaakt. 

Een bijkomende vraag op het overleg was om ook het gebruik van glas te weren. 

Dergelijk verbod tot het gebruiken van glazen recipiënten wordt ook al toegepast 

voor het kerstbal, in de deelgemeente Wevelgem. Bedoeling is om de verkoop van 

drank in glas of in blik ook toe te passen tijdens de boemel. Dit om een aantal 

mogelijke letsels te voorkomen, maar tegelijk ook om het afval te beheersen. 

 

De heer Nico Hellebuck, CD&V, vraagt hoe het verbod op de verkoop van sterke 

dranken en dranken in glas gecontroleerd wordt. Daarnaast vraagt hij zich af wat de 

eventuele gevolgen zijn bij een overtreding. 

 

De heer burgemeester antwoordt dat controles de klassieke manier zijn om 

inderdaad na te gaan of het verbod gerespecteerd wordt. De betrokken nachtwinkel 

zal op voorhand geïnformeerd worden omtrent het verbod via de wijkagent. Soms 

gaat dit gepaard met een woordje uitleg. De avond zelf is er alvast politie in uniform 

aanwezig. Daarnaast zal de burgemeester vragen om ook agenten in burger in te 

zetten. Want agenten in uniform zie je natuurlijk van ver al afkomen. Gerichte 

controles kunnen inderdaad aangewezen zijn. 

Wat de mogelijke gevolgen bij overtreding betreft, verwijst hij naar de mogelijkheid 

om GAS-boetes toe te passen. Maar naast de financiële bestraffing, is er ook de 

mogelijkheid om, als GAS-maatregel, de exploitatie tijdelijk te sluiten.  

Tot slot stelt de burgemeester dat het niet-naleven van gemeentelijke reglementen 

ook een element is dat kan meegenomen worden bij het beoordelen of een 

nachtwinkel een exploitatievergunning kan krijgen.  

Hij beseft dat de controle op de naleving van deze reglementen niet altijd even 

evident is. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD,  

 

Overwegende dat er naar jaarlijkse traditie op 28 februari 2014 een boemel 

georganiseerd wordt in de deelgemeente Gullegem;  

Overwegende dat voor de boemel een enorme belangstelling is waar heel wat 

mensen op af komen;  

Overwegende dat er een verkeersvrije zone wordt afgebakend in het centrum van de 

deelgemeente Gullegem; 

Overwegende dat is vastgesteld in voorgaande jaren dat er door de deelnemers aan 

de boemel van café naar café getrokken wordt waarbij dranken, zowel alcoholische 

als niet alcoholische, niet louter ter plaatse geconsumeerd worden; 
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Overwegende dat deelnemers niet enkel dranken in cafés aankopen, maar ook in de 

nachtwinkel gelegen in de afgebakende zone; 

Overwegende dat er derhalve op de boemel heel wat mensen op de been zijn die 

tijdens hun tocht dranken nuttigen, niet enkel onmiddellijk en ter plaatse in de 

horecazaken, maar ook daarbuiten; dat het merendeel van de deelnemers dat zich 

gelijktijdig buiten een horecazaak bevindt zich zal verzamelen binnen de 

afgebakende zone;  

Overwegende dat dit een gevaar kan inhouden voor de openbare orde, rust en 

veiligheid, meer bepaald als dranken in glas of blik zouden worden aangeboden en 

deze recipiënten achteloos zouden worden achtergelaten of weggegooid;  

Overwegende dat het daarom wenselijk is de dranken in de cafés en de nachtwinkel 

die zich in de afgebakende zone bevinden, noch in glazen recipiënten, noch in blik 

aan te bieden;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis en  

135, §2;  

Gelet op de wet d.d. 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 

sancties; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1 

Gedurende de avond en nacht van 28 februari 2014 op 1 maart 2014, naar 

aanleiding van de organisatie van de boemel, is het verboden voor handelszaken 

gelegen in de verkeersvrije afgebakende zone in het centrum om dranken, zowel 

alcoholische als niet alcoholische, aan te bieden in glazen recipiënten en in blik. 

 

Artikel 2  

Inbreuken tegen bovenvermeld artikel kunnen bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 350 euro. 

 

Artikel 3  

Afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de korpschef van de politiezone 

en aan alle handelszaken gelegen in de verkeersvrije afgebakende zone. 

 

Artikel 4  

Dit reglement zal bekendgemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 van het 

gemeentedecreet.  

 

11. Voorlopige aanvaarding straatnaam. 

Mevrouw Lobke Maes, schepen van cultuur, zegt dat op zoek gegaan werd naar een 

nieuwe straatnaam voor een zijstraat van de Visserijstraat, waar een verkaveling van 

een 10-tal loten gerealiseerd zal worden. Bij een nieuwe verkaveling wordt in de 

eerste plaats overwogen of het niet mogelijk is om in de bestaande straat verder te 

nummeren, of voor een deel te gaan hernummeren. Maar in dit geval bleek dit niet 

evident, dus was een nieuwe benaming vereist. 

Hiertoe werd de straatnamencommissie bijeengeroepen in de maand november en 

zij formuleerden een voorstel naar het college van burgemeester en schepenen toe. 

Tussen hun voorstel en de bespreking op het college overleed Nelson Mandela, 

meer bepaald op 5 december 2013. Het college vond het een uitstekende 
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gelegenheid om een straat naar deze grote figuur te noemen, want de kans om een 

nieuwe straatnaam te geven doet zich niet elke dag voor.  

De vraag rees of Wevelgem de eerste gemeente was die officieel een Nelson 

Mandelastraat zou goedkeuren. Na wat zoeken op het internet blijkt dit in Koksijde 

al gebeurd, dit op 19 december 2013. Dus Wevelgem is blijkbaar de tweede 

gemeente met een Nelson Mandelastraat. 

De schepen licht nog de procedure toe. Vandaag wordt een straatnaam voorlopig 

aanvaard. Dan wordt gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek georganiseerd, 

waarbij eventueel bezwaren ingediend kunnen worden. De definitieve aanvaarding 

wordt opnieuw op de gemeenteraad geagendeerd. 

 

De heer Jasper Stragier, Groen, vindt het heel mooi dat een straat genoemd wordt 

naar een groot man als Nelson Mandela. Maar moet dit dan zo’n kleine straat zijn, 

voor zo’n groot man? Dit lijkt wat neerbuigend. 

 

Mevrouw Maes kan de opmerking van het raadslid wel begrijpen, maar ze dacht dat 

het toch belangrijk was om kort op de bal te spelen. Veel gemeenten beweren 

intussen dat ze straten of pleinen naar Mandela zullen noemen, maar het is nog niet 

gebeurd in de feiten. Zoals al gesteld, het gebeurt niet zo veel dat de gemeente nog 

een nieuwe straatnaam moet toekennen. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, zegt zich te zullen onthouden uit respect 

voor Nelson Mandela. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het decreet d.d. 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de 

openbare wegen en pleinen; 

Gelet op de omzendbrief van de heer gouverneur van de provincie West-Vlaanderen  

d.d. 21 mei 1979, aangepast bij brief d.d. 18 augustus 1998; 

Overwegende dat het noodzakelijk is de naam vast te stellen van de nieuwe zijstraat 

van de Visserijstraat, toegang tot de nieuw aan te leggen verkaveling; 

Gelet op het voorstel van de gemeentelijke commissie voor advies voor 

plaatsnaamgeving d.d. 21 november 2013; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 18 december 2013 om de straat te noemen naar de heer Nelson Mandela, 

overleden op 5 december 2013, winnaar van de Nobelprijs voor de vrede, voormalig 

president van Zuid-Afrika en algemeen erkend om zijn grote verdiensten op het 

vlak van verzoening; 

Daar het passend is een straat te noemen naar dergelijke internationaal geprezen 

persoonlijkheid en deze kans zich nu biedt; 

Gehoord de stemverklaring van de fractie Groen; 

 

BESLIST met 26 stemmen voor (CD&V: 17, N-VA: 7, sp.a: 1, Vlaams Belang: 1) 

bij 2 onthoudingen (Groen): 

 

Art. 1 Volgende straatnaam voorlopig te aanvaarden: 

 De nieuwe zijstraat van de Visserijstraat: ’Nelson Mandelastraat’. 
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Art. 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven de 

inspraakprocedure voorzien in de artikelen 4 en 5 van bedoeld decreet  

d.d. 28 januari 1977 te organiseren en alle maatregelen van uitvoering te nemen. 

 

12. Capaciteitsbepaling gemeentelijke basisschool. 

De heer Geert Breughe, schepen van onderwijs, licht toe dat de gemeente 

inrichtende macht is van één gemeentelijke basisschool met drie vestigingen: 

Hoogstraat (tot het 6
de

 leerjaar), Goudenregenstraat (tot het 5
de

 leerjaar) en 

Kweekstraat/Kolverikstraat (tot het 3
de

 leerjaar). Aan één school wordt er ook één 

lestijdenpakket toegekend.  

Vanuit een interne analyse binnen de school kwamen onder andere volgende grote 

bezorgdheden naar boven.  

Ten eerste is er de ongelijke spreiding van de leerlingen over de drie vestigingen. 

De afdeling Hoogstraat piekt, zit aan een maximale bezetting. De afdeling 

Goudenregenstraat is goed gevuld. Maar de afdeling Kweekstraat kent een verval 

qua aantal leerlingen. De wijk is als het ware wat uitgebloeid, wat kinderen voor het 

basisonderwijs betreft.  

Ten tweede rees vanuit het lerarenkorps de vraag naar een gerichte inzet van 

lestijden voor zorg. Er worden extra lestijden toegekend op basis van de socio-

economische status van de leerlingen, de zogenaamde SES-lestijden. Maar deze 

worden nu dikwijls aangewend om grote klassen te splitsen, gelet op het feit dat de 

school over één lestijdenpakket beschikt en de klassen ongelijk gespreid zijn. 

Om aan deze bezorgdheden tegemoet te komen, moet dus gestreefd worden naar 

een betere spreiding van de leerlingen en de oplossing hiervoor is een heropleving 

van de afdeling Kweekstraat. 

De gemeente moet als inrichtende macht bepalen hoeveel leerlingen er in haar 

vestigingen opgevangen kunnen worden. Voor het schooljaar 2014-2015 wordt 

voorgesteld om de maximale capaciteit vast te leggen op 733 leerlingen.  

De capaciteit wordt bovendien begrensd per niveau en per vestigingsplaats. 

 

De schepen zegt dat bij de bepaling van de capaciteit rekening gehouden is met de 

grootte van de beschikbare ruimtes, het aantal ruimtes en het huidige 

leerlingenaantal. Het totaal van 733 is realistisch en houdt ook rekening met de 

ruimte in de refters en op de speelplaatsen.  

Bij het vaststellen van de capaciteit moet wettelijk ook overlegd worden met de 

andere netten. Voor Wevelgem moet dit niet gebeuren via een officieel LOP (lokaal 

overlegplatform), zoals in Menen en Kortrijk. Wel werd een eigen overlegorgaan 

opgericht inzake onderwijs, het Oor, de onderwijs overlegraad.  

 

De schepen vertelt dat hij het gemeentelijk verhaal toegelicht heeft aan de andere 

netten: het gemeenschapsnet, het vrij katholieke net en het freneitonderwijs.  

Binnen andere scholen leefde immers ook de idee om de capaciteit bij te sturen. 

Na diverse contacten werd een consensus bereikt om voor de deelgemeente 

Wevelgem te kiezen voor een gezamenlijke start van de inschrijvingen voor het 

volgend schooljaar, dus op dezelfde dag en hetzelfde uur. 

Daaromtrent wordt ook gecommuniceerd vanuit de gemeente, ten behoeve van alle 

scholen. Kinderen die al ingeschreven zijn, hoeven niet opnieuw in te schrijven.  

De focus ligt dus op kinderen geboren in 2012 en nog een deel kinderen die geboren 

zijn in 2011. De ouders van deze kinderen zullen allemaal aangeschreven worden. 
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Daarnaast zal alle informatie omtrent dit nieuwe inschrijvingsbeleid ook verspreid 

worden via de infokrant en de website.   

 

De heer Breughe verzekert dat er voldoende ruimte is binnen de scholen op het 

grondgebied Wevelgem om een plaatsje te verzekeren voor alle peuters. Ook binnen 

het gemeentelijk net is er in totaliteit voldoende ruimte, als er vergeleken wordt met 

de instroom van de laatste jaren. 

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, verwijst naar een petitie die vorig 

schooljaar georganiseerd werd vanuit de ouders van de afdeling Kweekstraat.  

Deze petitie was gericht op het behoud van het 4
de

  leerjaar. Toch werd dit 4
de

 

leerjaar afgeschaft, zodat er inderdaad meer kinderen naar de vestiging in de 

Hoogstraat gingen. Of naar een andere school dienden te gaan… 

Dus vorig jaar werd een leerjaar afgeschaft, nu is het de bedoeling om weer aan te 

vullen. Maar in de afdeling Hoogstraat waren er intussen veranderingswerken om 

alle leerlingen op te vangen, want die zit propvol, naar verluidt. Wat gebeurt er 

intussen met de lokalen die in de afdeling Kweekstraat leeg staan?  

Het raadslid is bezorgd naar de toekomst toe. Bij de viering van Lichtmis werd 

vermeld dat er 179 kinderen gedoopt werden afgelopen jaar. Dit betekent dat er dus 

meer dan 200 kinderen geboren zijn in de deelgemeente Wevelgem, die ook een 

plaatsje in de scholen zullen moeten vinden. Er is weer een duidelijke aangroei qua 

geboortes.  

Het raadslid meent dan ook dat er zal moeten teruggekomen worden op de 

beslissing tot afschaffing van het 4
de

 leerjaar in de Kweekstraat. 

 

De heer Geert Breughe zegt dat het inderdaad geen leuke beslissing was om niet 

langer een 4
de

 leerjaar in te richten in de afdeling Kweekstraat. Er waren te weinig 

leerlingen om 4 leerjaren in stand te houden. De bedoeling is inderdaad om 

vanonder uit weer op te bouwen, om opnieuw tot een 4
de

 leerjaar te komen.  

Hij wijst erop dat in deze afdeling nooit een 5
de

 of 6
de

 leerjaar ingericht werd, één 

jaar niet te na gesproken. De bedoeling blijft dus dat de Hoogstraat de 

hoofdvestiging is, met een volledige cyclus, maar tegelijk moet de Kweekstraat 

weer een volwaardige afdeling worden. 

Met de leerlingencijfers bleek dit vorig jaar onmogelijk. Een klas van  

10-12 leerlingen in de Kweekstraat impliceert een klas van 30 leerlingen in de 

Hoogstraat. Wil je dit vermijden, dan moet je je SES-lestijden gaan gebruiken om 

klassen toch deels of geheel te ontdubbelen.  

Als de Kweekstraat nu nieuw leven ingeblazen wordt, als er weer meer leerlingen 

komen, dan ontstaat er een betere verhouding met de andere afdeling, dus normalere 

klassen, zodat SES-lestijden ingezet kunnen worden voor zorg en zodat opnieuw 

een 4
de

 leerjaar ingericht kan worden in deze afdeling. Dit is het doel van het 

vooropgestelde beleid, dat gebouwd is op een degelijke analyse. 

Wat de lokalen betreft in de Hoogstraat is er afgelopen vakantie slechts een heel 

beperkte ingreep gebeurd, om twee lokalen met elkaar te verbinden. Het klopt 

overigens dat er geen ruimte meer is in de Hoogstraat. Er is momenteel geen ruimte 

voor een aparte mediaklas, een aparte toneelklas. Het zou aangenaam zijn mocht dit 

kunnen. Maar de ingreep die gebeurd is, was een nuttige ingreep. Er mag zeker een 

ruimte vrij komen in de Hoogstraat. Daar kan een interessante bestemming aan 

gegeven worden. 

 

De heer Breughe wijst erop dat de vrijgekomen lokalen in de Kweekstraat nuttig 

benut werden. Er was een nieuwe consultruimte nodig voor Kind en Gezin. Dit is 
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zeker een zinvolle invulling. Dit gebruik kan perfect gecombineerd worden met een 

4
de

 leerjaar. Het is, het weze herhaald, immers niet de bedoeling om tot het  

6
de

 leerjaar uit te bouwen.  

 

De schepen benadrukt nogmaals dat het doel is om via de capaciteitsbepaling te 

komen tot een goede spreiding van de leerlingen, over 3 volwaardige afdelingen, 

waar kwaliteitsvol onderwijs ingericht wordt en waar zorg kan ingevuld worden 

voor wie het nodig heeft.  

Met het capaciteitsdecreet wil de Vlaamse overheid streven naar een goede fysieke 

invulling van de schoolgebouwen, die allemaal, op één of andere wijze, met 

overheidsmiddelen gefinancierd zijn.  

 

De heer Breughe besluit dat hij de hoop heeft dat dit beleid zal slagen, over alle 

netten heen. Het is een gezamenlijke keuze en hij vindt het een uniek gegeven dat 

de scholen binnen de gemeente erin geslaagd zijn om samen afspraken te maken 

rond hun capaciteit en rond de communicatie daarover. Hij dankt hiervoor alle 

scholen hun directies en inrichtende machten. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, §1;  

Gelet op het decreet basisonderwijs d.d. 25 februari 1997, in het bijzonder  

artikel 37novies dat bepaalt dat het schoolbestuur voorafgaand aan een 

inschrijvingsperiode de capaciteit moet bepalen, dit is het totaal aantal leerlingen 

dat het schoolbestuur per niveau als een maximum aantal leerlingen ziet; dat de 

capaciteit dient bepaald op het niveau van de school, de vestigingsplaats en het 

onderwijsniveau (kleuter- en lager onderwijs); 

Gelet op de omzendbrief BaO/2012/01 van 5 juni 2012 betreffende het 

inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 juni 2012 die onder meer de 

maximumcapaciteit van de gemeentelijke basisschool vaststelde, per vestiging en 

per onderwijsniveau; 

Gelet op het aantal fysiek aanwezige klassen per niveau in de drie vestigingen van 

de gemeentelijke basisschool; dat op heden de reële maximumcapaciteit benaderd 

wordt in de vestiging Hoogstraat en de vestiging Goudenregenstraat; 

Overwegende dat het om redenen van de kwaliteit van het onderwijs aangewezen is 

om de verkregen SES-lestijden zuiverder aan te wenden voor kinderen met een 

zorgproblematiek, eerder dan klassen te splitsen; dat aldus best een klasruimte 

wordt vrij gehouden als zorgklas; dat al te grote klassen moeten vermeden worden 

zodat per klasruimte volgend leerlingenaantal als richtgetal wordt voorgesteld:  

lager onderwijs 24 en kleuteronderwijs 23, met uitzondering van een fysiek kleiner 

klaslokaal in de vestiging Goudenregenstraat waar een richtgetal van 15 kleuters 

wordt voorgesteld; dat, rekening houdend met de actuele en reële 

leerlingenaantallen, voor de vestiging Hoogstraat een marge van 10 leerlingen 

wordt bijgeteld voor wat betreft het lager onderwijs; 

Overwegende de besprekingen in het schoolteam en het advies van de directie; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 11 december 2013 en d.d. 5 februari 2014; 
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Gelet op het overleg met de directies en de schoolbesturen van het lager onderwijs 

van de deelgemeente Wevelgem d.d. 5 februari 2014; 

Gelet op het overleg in de schoolraad van 6 februari 2014;  

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. De gemeentelijke basisschool heeft een maximumcapaciteit van  

733 leerlingen.  

De capaciteit op het niveau van de vestigingsplaats en het onderwijsniveau wordt als 

volgt bepaald:  

Hoogstraat:  

o kleuter: 6 * 23 =  138  

o lager: (10 * 24) +10 = 250  

Kweekstraat:  

o kleuter: 3 * 23 =    69  

o lager: 3 * 24 =    72  

Goudenregenstraat:  

o kleuter: (3 * 23) + 15 =   84  

o lager: 5 * 24 =  120  

 

733 

 

Artikel 2. Geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om  

artikel 4, §6, 1
ste 

 en 2
de

 lid van het schoolreglement, aan te passen overeenkomstig 

voornoemd artikel 1. 

 

 

Lobke MAES, schepen, verlaat de zitting. 

 

 

13. Lidmaatschap Jobpunt Vlaanderen. 

De heer Frank Acke, schepen van personeel, vraagt aan de gemeenteraad om het 

lidmaatschap bij Jobpunt Vlaanderen goed te keuren. Jobpunt Vlaanderen is een 

extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid dat ondersteuning biedt 

op vlak van personeelsbeleid voor zowel de Vlaamse overheid als de provincies en 

de lokale besturen. Het is een coöperatieve vennootschap, wat betekent dat er 

aandelen moeten gekocht worden bij lidmaatschap. Het aantal aandelen wordt 

bepaald aan de hand van het aantal personeelsleden. Voor Wevelgem betekent dit 

concreet dat er een zestigtal aandelen moeten aangekocht worden. Dit komt neer op 

een eenmalige kost van 1 600 euro. Jobpunt Vlaanderen gaat de markt op om 

contracten af te sluiten met selectiekantoren. Aangezien ze een groot potentieel 

afneempubliek hebben, krijgen ze heel scherpe prijzen. Dit betekent dat Wevelgem 

via Jobpunt Vlaanderen in principe een selectiebureau goedkoper zou moeten 

kunnen aanstellen dan mocht hiervoor zelf onderhandeld worden. De aanvraag tot 

lidmaatschap heeft voor een deel te maken met de huidige situatie in de 

personeelsdienst. De HR-deskundige heeft de organisatie op dit moment – al dan 

niet tijdelijk – verlaten. De andere medewerkers van de personeelsdienst moeten 

zich nu eerder focussen op personeelsbeheer. Het lijkt dan ook een goed idee om 

met Jobpunt Vlaanderen samen te werken om het selectieproces te ondersteunen. 
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Een bijkomend voordeel is ook dat ze op maat werken. Men kan zowel het 

volledige selectieproces door Jobpunt Vlaanderen laten afwerken maar men kan ook 

kiezen om slechts voor bepaalde stappen, bv. praktische ondersteuning, op hen een 

beroep te doen.  

Heel wat andere besturen zijn ook reeds lid, wat een heel aantal goede referenties 

oplevert.   

 

De heer Francies Debels, raadslid sp.a, vraagt of er in de toekomst ook nog 

samengewerkt zal worden met WIVO? 

 

De heer Frank Acke, schepen, antwoordt dat het lidmaatschap van Jobpunt 

Vlaanderen geen exclusiviteit in zich houdt.   

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet d.d. 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om 

een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de 

uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van 

overheidspersoneel; 

Overwegende dat de vennootschap Vlaams Selectiecentrum voor het 

Overheidspersoneel CVBA werd opgericht; dat deze vennootschap haar activiteiten 

ook kan voeren onder de naam Jobpunt Vlaanderen; 

Overwegende dat Jobpunt Vlaanderen uitsluitend werkt voor Vlaamse openbare 

besturen die toetreden tot de coöperatieve vennootschap via een eenmalige aankoop 

van aandelen, meer bepaald 3 aandelen per 10 personeelsleden die in dienst zijn 

waarbij elk aandeel een waarde van 24,79 euro heeft; dat het personeelsbestand 

ongeveer 215 personeelsleden (VTE) omvat; 

Gelet op de statuten van Jobpunt Vlaanderen; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van  

11 december 2013 houdende het principieel akkoord tot samenwerking met Jobpunt 

Vlaanderen, in eerste instantie op vlak van werving en selectie, dit op grond van 

volgende overwegingen: 

- kan leiden tot een hogere efficiëntie van de organisatie van 

selectieprocedures; 

- relatief lage aansluitingskosten bij Jobpunt Vlaanderen; 

- aanrekening van scherpe tarieven door selectiebureaus indien ze 

geëngageerd worden door Jobpunt Vlaanderen; 

- inzet Jobpunt Vlaanderen ook mogelijk voor andere HR-tools; 

- ruime lijst van aangesloten openbare besturen; 

- onbetaald verlof van mevrouw Sarah Malfait, HR-deskundige, wat leidt tot 

een bijkomende druk in de personeelsdienst; 

Overwegende dat een lidmaatschap van Jobpunt Vlaanderen eenmalig ca.  

1 600 euro kost; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Toe te treden tot Jobpunt Vlaanderen en meer bepaald de statuten te 

aanvaarden en de nodige aandelen te kopen. 
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Lobke MAES, schepen, neemt terug deel aan de zitting. 

 

 

14. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel Wevelgem: 

samenwerking met Jobpunt Vlaanderen - fietsvergoeding 

woonwerkverkeer - niet langer ten laste name 50% premie 

hospitalisatieverzekering gepensioneerde personeelsleden. 

De heer Frank Acke, schepen van personeel, legt uit dat de gemeente tot nog toe de 

helft van de premie voor een hospitalisatieverzekering betaalde voor 

gepensioneerde personeelsleden. In tijden van zuinig personeelsbeheer is het 

bestuur van oordeel dat het niet langer gewenst is om tussen te komen voor 

personeelsleden die niet langer in dienst zijn.   

Ten tweede wil de gemeente personeelsleden stimuleren om te fietsen. Daarom 

wordt voorgesteld om de fietsvergoeding op te trekken van 0,15 euro naar 0,22 euro 

per kilometer.  

 

De heer Filip Daem, raadslid N-VA, deelt mee dat zijn fractie zich op dit punt zal 

onthouden. Hij geeft hiervoor volgende toelichting:  

 

"Uiteraard hebben wij geen probleem met de vooropgestelde samenwerking met 

Jobpunt Vlaanderen. We hebben dit punt daarnet ook goedgekeurd.  

Als we de welvaart van 6 miljoen Vlamingen op niveau willen houden, begint dit 

met zoveel als mogelijk van al die Vlamingen aan een geschikte job te helpen.  

Iedere ondersteuning en dus ook deze van Jobpunt is niet enkel nuttig, maar in deze 

onzekere tijden noodzakelijk en dus méér dan welgekomen. 

Wij steunen dit initiatief dan ook ten volle. 

 

Wij zijn ook evenzeer tevreden met de beslissing om de gemeente niet langer te 

laten instaan voor de helft van de hospitalisatieverzekering van haar 

gepensioneerde personeelsleden. 

Iedere inspanning om het overheidsbeslag, ook op lokaal niveau, terug te dringen 

en overbodige tussenkomsten van de gemeente te schrappen, zal in ons een 

betrouwbare partner vinden. 

 

Waar wij als N-VA-fractie wel het nodige voorbehoud rond moeten maken, is de 

fietsvergoeding die de gemeente tot het maximaal fiscaal- en sociaalrechtelijk 

toegelaten bedrag wil optrekken. 

Wij kanten ons op zich niet tegen het feit dat de personeelsleden, die in het woon-

werkverkeer de auto aan de kant laten staan en er bewust voor kiezen om zich per 

fiets te verplaatsen, hiervoor worden erkend en ook ondersteund. 

 

Alleen blijven wij het betreuren dat het alternatief dat we met N-VA een paar 

maanden geleden in dit verband hebben geformuleerd, vanwege het college zelfs 

geen ernstige kans op onderzoek, laat staan een ernstige kans op slagen heeft 

gekregen. 

Voor een gemeente als Wevelgem die zich als fietsgemeente wil profileren, is en 

blijft dit een compleet gemiste kans om zich toch even boven de middelmaat uit te 

tillen. 
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Met onze onthouding op dit specifieke punt van de vooropgestelde aanpassing van 

de fietsvergoeding, wensen wij het bestuur nog eens duidelijk mee te geven dat het 

nooit te laat is om tot inzicht te komen."    

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 27 december 2008 en gecoördineerd door het college 

van burgemeester en schepenen in zitting van 20 oktober 2010; 

Gelet op het voorontwerp van de heer gemeentesecretaris van wijzigingen aan de 

rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, opgemaakt in overleg met het 

managementteam, conform artikel 87, §4 van het gemeentedecreet, in zitting van  

21 januari 2014; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 29 januari 2014, resulterend in een 

protocol van akkoord met ACV openbare diensten; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van  

11 december 2013 houdende het principieel akkoord tot samenwerking met Jobpunt 

Vlaanderen, in eerste instantie op vlak van werving en selectie, dit op grond van 

volgende overwegingen: 

- kan leiden tot een hogere efficiëntie van de organisatie van 

selectieprocedures; 

- relatief lage aansluitingskosten bij Jobpunt Vlaanderen; 

- aanrekening van scherpe tarieven door selectiebureaus indien ze 

geëngageerd worden door Jobpunt Vlaanderen; 

- inzet Jobpunt Vlaanderen ook mogelijk voor andere HR-tools; 

- ruime lijst van aangesloten openbare besturen; 

- onbetaald verlof van mevrouw Sarah Malfait, HR-deskundige, wat leidt tot 

een bijkomende druk in de personeelsdienst; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 15 januari 2014 houdende wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel; 

Gelet op de meerjarenplanning 2014-2019 en op het budget 2014; 

Gelet op de budgettaire implicaties van een 50 %-ten laste name van de premies van 

de hospitalisatieverzekering van gepensioneerde personeelsleden; 

Overwegende dat het bedrag van fietsvergoedingen voor woonwerkverkeer 

vastgelegd is op 15 cent per afgelegde kilometer, dit terwijl het mogelijk is om een 

fietsvergoeding voor woonwerkverkeer toe te kennen maximum ten belope van het 

bedrag dat op grond van de fiscale wetgeving en socialezekerheidswetgeving is 

vrijgesteld van belasting en sociale bijdragen; 

Gehoord de stemverklaring van de heer Filip Daem, namens de fractie N-VA;  

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §2, 4°; 

 

BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V: 17, Groen: 2, sp.a: 1, Vlaams Belang: 1) 

bij 7 onthoudingen (N-VA): 

 

Artikel 1. Volgende wijzigingen van rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel vast te leggen: 

 Toevoeging bij artikel 16 in fine rechtspositieregeling. De aanstellende 

overheid kan beslissen om de selecties volledig of gedeeltelijk te laten 

uitvoeren door Jobpunt Vlaanderen. De selectie gebeurt in overeenstemming 
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met de rechtspositieregeling en met de opdracht gegeven aan Jobpunt 

Vlaanderen.    

 Wijziging artikel 226, lid 2: De premie voor de gepensioneerde 

personeelsleden wordt voor 50 % ten laste genomen van het 

gemeentebestuur, die van de gezinsleden van de personeelsleden worden 

niet ten laste genomen van het gemeentebestuur. 

Te vervangen door: 

De premie van deze categorieën wordt niet ten laste genomen door het 

gemeentebestuur. 

De wijziging treedt in werking op 1 januari 2015. 

 Wijziging artikel 229, lid 1 als volgt:  

Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding van 15 cent per 

afgelegde kilometer wanneer hij de afstand van en naar het werk aflegt met 

de fiets. Deze vergoeding kan niet gecombineerd worden met andere 

vergoedingen inzake woonwerkverkeer. 

Te vervangen door: 

Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding wanneer hij de 

afstand van en naar het werk aflegt met de fiets. Dat bedrag is maximaal 

gelijk aan het bedrag dat op grond van de fiscale wetgeving en 

socialezekerheidswetgeving is vrijgesteld van belasting en sociale bijdragen.  

Deze vergoeding kan niet gecombineerd worden met andere vergoedingen 

inzake woonwerkverkeer. 

De wijziging treedt in werking op 1 april 2014. 

Artikel 2. De teksten van de gecoördineerde rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel en de teksten van de huidige beslissing zullen gecoördineerd 

worden. 

Artikel 3. Deze beslissing zal, cf. artikel 253 van het gemeentedecreet, overgemaakt 

worden aan de provinciegouverneur. 

 

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel: grafisch medewerker  

cel communicatie en ICT. 

De heer Frank Acke, schepen van personeel, geeft uitleg bij de nieuwe functie van 

grafisch medewerker, die zal tewerkgesteld worden in de cel communicatie en ICT. 

In het organogram en het personeelskader is er een communicatieambtenaar 

voorzien op B-niveau. De communicatieambtenaar werd ondersteund door een 

statutaire halftijdse administratief assistent. De medewerker is echter lange tijd 

afwezig geweest, vooraleer op vervroegd pensioen te worden gesteld.  

De medewerker werd vervangen door iemand met een startbaanovereenkomst voor 

twee jaar. De startbaner is iemand met een grafische opleiding. Die grafische 

knowhow en ondersteuning heeft de gemeente voordeel gebracht, in die zin dat 

ontwerpen niet meer noodzakelijk moesten uitbesteed – en dus duur betaald – 

worden. De bedoeling is dus om een grafisch medewerker aan te trekken die 

ondersteuning zal bieden aan de communicatieambtenaar op het vlak van 

promotiemateriaal (folders, flyers, brochures, …), het opmaken van de 

gemeentelijke infokrant en ook het onderhoud van website en intranet. Graag dus de 

goedkeuring om de statutaire functie van halftijds administratief assistent te 

schrappen en een contractuele voltijdse functie van grafisch medewerker op te 

nemen in het organogram.   
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 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op artikel 43, §2, 4° en artikel 103 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 14 mei 2004 houdende vaststelling 

kader, organogram, personeelsbehoeftenplan en functiebeschrijving en de daarop 

aangebrachte wijzigingen; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 15 januari 2014 houdende wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel – 

invoering functie grafisch medewerker; 

Gelet op het voorontwerp van de heer gemeentesecretaris van personeelsformatie, 

opgemaakt in overleg met het managementteam, cf. artikel 87, §4 van het 

gemeentedecreet, in zitting van 21 januari 2014; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 29 januari 2014, resulterend in een 

protocol van akkoord met ACV openbare diensten; 

Gelet op het feit dat in het organogram een functie van communicatieambtenaar op 

B-niveau voorzien is; 

Overwegende dat in de personeelsformatie en in het organogram een halftijds 

statutair administratief assistent voorzien is om ondersteuning te bieden aan de cel 

communicatie en ICT; 

Overwegende dat de persoon die deze functie invulde reeds lange tijd 

arbeidsongeschikt was en sinds anderhalf jaar vervangen werd door een 

administratief assistent met een startbaanovereenkomst die voor versterking zorgt 

bij de uitvoering van het communicatiebeleid; 

Overwegende dat deze tijdelijke administratief assistent een grafische opleiding 

heeft genoten en vanuit haar opleiding voor de nodige deskundigheid zorgt bij de 

ondersteuning van de cel communicatie en ICT; 

Overwegende dat die deskundigheid noodzakelijk is voor de grafische 

ondersteuning van de cel communicatie en ICT; 

Overwegende dat idealiter de grafische ondersteuning van de cel communicatie en 

ICT gebeurt door een medewerker met een grafische opleiding; 

Overwegende dat de inzet van een administratief assistent met een 

startbaanovereenkomst in de cel communicatie en ICT niet efficiënt is, dit omwille 

van het tijdelijk karakter dat onlosmakelijk verbonden is met het statuut van 

‘startbaner’, ten gevolge waarvan telkens opnieuw, bij de aanwerving van een 

nieuwe administratief assistent met een startbaanovereenkomst, een inwerkperiode 

moet worden doorlopen; 

Gelet op de raming van het bedrag bij uitbesteding van een aantal taken die 

momenteel uitgevoerd worden door de cel communicatie en ICT; 

Gelet op de ambities inzake communicatie, zoals opgenomen in het 

communicatieplan; 

Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt om de voltijdse functie van grafisch 

medewerker, contractueel van onbepaalde duur op B-niveau in te voeren; 

Overwegende dat de statutaire administratief assistent in de cel communicatie en 

ICT sinds 1 augustus 2013 uit dienst is; 

Overwegende dat, gelet op het voorgaande, voorgesteld wordt om de halftijdse 

statutaire functie van administratief assistent in de cel communicatie en ICT te 

schrappen; 
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Gelet op artikel 104, §2, 3° van het gemeentedecreet op grond waarvan 

personeelsleden in contractueel verband in dienst kunnen worden genomen om 

specifieke opdrachten te vervullen; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. De personeelsformatie van het gemeentepersoneel als volgt te wijzigen: 

- de schrapping van een halftijdse statutaire functie van administratief 

assistent op D-niveau; 

- de invoering van een voltijdse functie van grafisch medewerker, contractueel 

van onbepaalde duur op B-niveau. 

Artikel 2. De teksten van de beslissing d.d. 14 mei 2004, de daarop aangebrachte 

wijzigingen en de teksten van de huidige beslissing zullen gecoördineerd worden. 

 

16. Wijziging organogram gemeentepersoneel: grafisch medewerker  

cel communicatie en ICT. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op artikel 43, §2, 4° en artikel 75 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 14 mei 2004 houdende vaststelling 

kader, organogram, personeelsbehoeftenplan en functiebeschrijving en de daarop 

aangebrachte wijzigingen; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 15 januari 2014 houdende wijziging organogram gemeentepersoneel – 

invoering functie grafisch medewerker; 

Gelet op het voorontwerp van de heer gemeentesecretaris van organogram, 

opgemaakt in overleg met het managementteam, cf. artikel 87, §4 van het 

gemeentedecreet, in zitting van 21 januari 2014; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 29 januari 2014, resulterend in een 

protocol van akkoord met ACV openbare diensten; 

Gelet op de wijziging van personeelsformatie in huidige zitting vastgelegd, waarbij 

de voltijdse functie van grafisch medewerker, contractueel van onbepaalde duur op 

B-niveau wordt ingevoerd en waarbij de halftijdse statutaire functie van 

administratief assistent op D-niveau in de cel communicatie en ICT wordt 

geschrapt;  

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Het organogram van het gemeentepersoneel aan te passen als volgt: 

- de schrapping van de halftijdse statutaire functie van administratief assistent 

op D-niveau in de cel communicatie en ICT; 

- de invoering van een voltijdse functie van grafisch medewerker, contractueel 

van onbepaalde duur op B-niveau in de cel ICT en communicatie. 

Artikel 2. De teksten van de beslissing d.d. 14 mei 2004 en de teksten van de 

huidige beslissing zullen gecoördineerd worden.  
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17. Wijziging rechtspositieregeling: aanwervings- en 

bevorderingsvoorwaarden grafisch medewerker. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting d.d. 29 december 2008 en gecoördineerd door het college 

van burgemeester en schepenen in zitting d.d. 20 oktober 2010; 

Gelet op artikel 43, §2, 4° van het gemeentedecreet; 

Gelet op de invoering van de functie van grafisch medewerker in huidige zitting 

beslist; 

Gelet op de besluit van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 15 januari 2014 houdende wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: 

aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van grafisch 

medewerker; 

Gelet op het voorontwerp van wijziging aan de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel: aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van 

grafisch medewerker, opgemaakt door de heer gemeentesecretaris in overleg met 

het managementteam, conform artikel 87, §4 van het gemeentedecreet in zitting van  

21 januari 2014; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 29 januari 2014, resulterend in een 

protocol van akkoord met ACV openbare diensten; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. De aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van 

grafisch medewerker als volgt vast te leggen: 

 

Grafisch medewerker 
 

Niveau: B1-3 
 

1. Aanwervingsvoorwaarden 
 

- houder zijn van minimaal een bachelordiploma of van een diploma van Hoger 

Onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld; 

-   slagen voor een selectieprocedure. 

 

2. Bevorderingsvoorwaarden 
 

- houder zijn van minimaal een bachelordiploma of van een diploma van Hoger 

Onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld; 

- minimum 4 jaar niveauanciënniteit in niveau C en/of niveau D bezitten; 

-   slagen voor een selectieprocedure; 

-   een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke 

evaluatie. 

 

Artikel 2. De teksten van de gecoördineerde rechtspositieregeling en de teksten van 

de huidige beslissing zullen gecoördineerd worden. 
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Artikel 3. Deze beslissing zal, cfr. artikel 253 van het gemeentedecreet, 

overgemaakt worden aan de provinciegouverneur. 

 

 

Sofie MOL, raadslid, verlaat de zitting. 

 

 

18. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel: jeugdopbouwwerker. 

De heer Frank Acke, schepen van personeel, schetst hoe de functie van 

jeugdopbouwwerker tot stand gekomen is. Vroeger was er een samenwerking met 

vzw Arktos, die diverse projecten hebben uitgewerkt naar kwetsbare jongeren en 

jongvolwassenen toe in Gullegem en Moorsele. Deze samenwerking heeft een 

goede zes jaar geduurd, maar op het einde leefde de indruk dat de formule wat 

versleten was. Vanuit Arktos werden redelijk wat personeelswissels uitgevoerd – 

wat niet gunstig was voor de werking op het terrein – en er werd veel tijd gestopt in 

overleg en coaching, waardoor er te weinig aanwezigheid op het terrein zelf was. 

Vanuit deze vaststelling groeide de idee om het roer zelf in handen te nemen 

aangezien er vastgesteld werd dat er echt wel nood was aan een opbouwwerker in 

de gemeente. De voorzitter van het OCMW zal dit kunnen bevestigen aan de hand 

van de cijfers van jongvolwassenen die in het leefloonstatuut zitten.  

De jongeren zitten op dat moment ook op een scharnierleeftijd, in de zin dat als ze 

de boot zouden missen en geen aansluiting zouden vinden met de samenleving, dit 

eventueel levenslange gevolgen kan hebben op het vlak van zowel arbeids- als 

sociale situatie. Daarom is een tijdige interventie om de zaken ten goede te kunnen 

keren van groot belang. Er kan belangrijk preventief werk geleverd worden.  

 

De jeugdopbouwwerker zal gepositioneerd worden in de jeugddienst. De taken zijn 

onder andere het vindplaatsgericht werken met niet-georganiseerde jongeren, de 

noden en behoeften van de doelgroepen in kaart brengen, samenwerken met 

onderwijs, het OCMW, jeugdwelzijnswerk en andere partners, het creëren van 

ontmoetingskansen, drempelverlagend werken, integreren in bestaande vormen van 

jeugdwerk, adviseren van het beleid, … Uit deze omschrijving blijkt dat het een 

belangrijke functie wordt voor de gemeente maar ook een moeilijke functie.  

Het succes van dergelijke projecten hangt immers vaak af van de figuur zelf en zijn 

of haar attitudes. Daarom zal er, indien nodig, ook beroep gedaan worden op 

ondersteuning van buitenaf bij organisaties die dagelijks bezig zijn met jongeren,  

zoals bvb. vzw Uit De Marge.   

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, raadslid N-VA, vraagt of jeugdopbouwwerker de 

gebruikelijke term is? Hij wou immers wat meer informatie opzoeken over de 

eventuele taken van dergelijke persoon. Daarnaast vraagt hij zich af, als de functie 

een moeilijke job inhoudt, waarom wordt er dan gekozen voor een algemeen 

diploma van het hoger onderwijs als diplomavoorwaarde en niet voor een specifiek 

diploma zoals opvoeder of maatschappelijk assistent?  

 

De heer Frank Acke, schepen, antwoordt dat alle personen die een bachelordiploma 

hebben, zich kandidaat kunnen stellen, dus zeker ook opvoeders en maatschappelijk 

assistenten. Jeugdopbouwwerker is wel een courante term, aangezien er van 

onderuit gewerkt en dus opgebouwd wordt.  
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De heer Henk Vandenbroucke, raadslid Groen, keert terug op vragen die in een 

vorige zitting al eens gesteld werden naar aanleiding van de rapporten van Uit De 

Marge en dergelijke. Toen werd de vraag gesteld wat er zou gebeuren, welke rol de 

gemeente zou opnemen? Er wordt hier voorgesteld alsof deze nieuwe persoon alle 

problemen zal oplossen. De jeugdopbouwwerker lijkt hiermee op voorhand al bijna 

verbrand want hij krijgt een enorm takenpakket. Een aantal mensen hier rond tafel 

zullen kunnen beamen dat eenmansposten gevaarlijke posten zijn om in te vullen. 

Hij vreest dat de gemeente met de jeugddienst ook niet echt het goede kader kan 

scheppen voor deze functie. Hij pleit dan om met een stuurgroep of werkgroep te 

werken, waar je met de jeugdclub en de jeugdverenigingen van bij de start de 

persoon mee kan helpen omkaderen. Zo kan er een breed verhaal ontstaan.  

De aanwerving van dergelijk persoon is in die zin slechts een eerste stap. Voor hij 

in dienst treedt, is het belangrijk dat er een voldoende kader en visie zijn ontwikkeld 

rond die functie.  

 

De heer Frank Acke, schepen, antwoordt  dat de opmerking zeer terecht is.  

Ter voorbereiding van de invulling van de functie is er al met een aantal mensen 

grondig nagedacht hoe de functie het best aangepakt zou worden. Het is 

vanzelfsprekend dat de gemeente rond die eenmanspost – wat inderdaad gevaarlijke 

posten kunnen zijn – een netwerk zal bouwen.   

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op artikel 43, §2, 4° en artikel 103 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 mei 2004 houdende vaststelling 

kader, organogram, personeelsbehoeftenplan en functiebeschrijving en de daarop 

aangebrachte wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 15 januari 2014 houdende wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel – 

invoering functie jeugdopbouwwerker; 

Gelet op het voorontwerp van de heer gemeentesecretaris van personeelsformatie, 

opgemaakt in overleg met het managementteam, cf. artikel 87, §4 van het 

gemeentedecreet, in zitting van 21 januari 2014; 

Overwegende dat vanuit het managementteam de vraag gesteld wordt of de functie 

niet ingevuld moet worden met een contract van bepaalde duur; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 29 januari 2014 houdende het voorstel tot invulling van de functie van 

jeugdopbouwwerker met een contract van onbepaalde duur, dit omwille van 

soepelere opzeggingsmogelijkheden in vergelijking met die van een contract van 

bepaalde duur; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 29 januari 2014, resulterend in een 

protocol van akkoord met ACV openbare diensten; 

Overwegende dat gemeentebestuur Wevelgem tot 30 juni 2013 met Arktos vzw 

samenwerkte inzake de jongerenwerking voor de niet-georganiseerde jeugd; 

Overwegende dat er nood is aan een jeugdopbouwwerker binnen grondgebied 

Wevelgem, dit teneinde de doelgroep van de maatschappelijk kwetsbare en moeilijk 

bereikbare jongeren te bereiken en een actief beleid te voeren rond de noden en 

behoeften van deze doelgroep en rond de integratie van deze doelgroep in het 

bestaande jeugdwerk; 
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Gelet op de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2014 waarin de inzet van 

een jeugdopbouwwerker voorzien is; 

Gelet op artikel 104, §2, 3° van het gemeentedecreet op grond waarvan 

personeelsleden in contractueel verband in dienst kunnen worden genomen om 

specifieke opdrachten te vervullen; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. De personeelsformatie van het gemeentepersoneel als volgt te wijzigen: 

- de invoering van een voltijdse functie van jeugdopbouwwerker, contractueel 

van onbepaalde duur op B-niveau. 

 

Artikel 2. De teksten van de beslissing d.d. 14 mei 2004, de daarop aangebrachte 

wijzigingen en de teksten van de huidige beslissing zullen gecoördineerd worden. 

 

19. Wijziging organogram gemeentepersoneel: jeugdopbouwwerker. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op artikel 43, §2, 4° en artikel 75 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 14 mei 2004 houdende vaststelling 

kader, organogram, personeelsbehoeftenplan en functiebeschrijving en de daarop 

aangebrachte wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 15 januari 2014 houdende wijziging organogram gemeentepersoneel – 

invoering functie jeugdopbouwwerker; 

Gelet op het voorontwerp van de heer gemeentesecretaris van organogram, 

opgemaakt in overleg met het managementteam, cf. artikel 87, §4 van het 

gemeentedecreet in zitting van 21 januari 2014; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 29 januari 2014, resulterend in een 

protocol van akkoord met ACV openbare diensten; 

Gelet op de wijziging van personeelsformatie in huidige zitting vastgelegd, waarbij 

de voltijdse functie van jeugdopbouwwerker, contractueel van onbepaalde duur op 

B-niveau wordt ingevoerd;  

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Het organogram van het gemeentepersoneel aan te passen als volgt:  

- de invoering van een voltijdse functie van jeugdopbouwwerker, contractueel 

van onbepaalde duur op B-niveau in de dienst jeugd. 

 

Artikel 2. De teksten van de beslissing d.d. 14 mei 2014 en de teksten van de 

huidige beslissing zullen gecoördineerd worden.  

 

20. Wijziging rechtspositieregeling: aanwervings- en 

bevorderingsvoorwaarden jeugdopbouwwerker. 

DE GEMEENTERAAD, 
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Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting d.d. 29 december 2008 en gecoördineerd door het college 

van burgemeester en schepenen in zitting d.d. 20 oktober 2010; 

Gelet op artikel 43, §2, 4° van het gemeentedecreet; 

Gelet op de invoering van de functie van jeugdopbouwwerker in huidige zitting 

beslist; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 15 januari 2014 houdende wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: 

aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor functie van jeugdopbouwwerker; 

Gelet op het voorontwerp van wijziging aan de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel: aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van 

jeugdopbouwwerker, opgemaakt door de heer gemeentesecretaris in overleg met het 

managementteam, conform artikel 87, §4 van het gemeentedecreet in zitting van  

21 januari 2014; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 29 januari 2014, resulterend in een 

protocol van akkoord met ACV openbare diensten; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. De aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van 

jeugdopbouwwerker als volgt vast te leggen: 

 

Jeugdopbouwwerker 
 

Niveau: B1-3 
 

1. Aanwervingsvoorwaarden 
 

- houder zijn van minimaal een bachelordiploma of van een diploma van het  

Hoger Onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld; 

- in het bezit zijn van een geldig rijbewijs tenminste van categorie B; 

-   slagen voor een selectieprocedure. 

 

2. Bevorderingsvoorwaarden 
 

- houder zijn van minimaal een bachelordiploma of van een diploma van  

Hoger Onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld; 

- minimum 4 jaar niveauanciënniteit in niveau C en/of niveau D bezitten; 

- in het bezit zijn van een geldig rijbewijs tenminste van categorie B; 

-   slagen voor een selectieprocedure; 

-   een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke 

evaluatie. 

 

Artikel 2. De teksten van de gecoördineerde rechtspositieregeling en de teksten van 

de huidige beslissing zullen gecoördineerd worden. 

 

Artikel 3. Deze beslissing zal, cfr. artikel 253 van het gemeentedecreet, 

overgemaakt worden aan de provinciegouverneur.  

 

 

Sofie MOL, raadslid, neemt terug deel aan de zitting. 
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21. Samenwerkingsovereenkomst voor Toerisme en Recreatie (STER) tussen 

het autonoom provinciebedrijf Westtoer en de gemeente Wevelgem. 

De heer Mathieu Desmet, schepen van toerisme, stelt dat er gewacht werd met het 

agenderen van deze overeenkomst tot de algemene vergadering van Toerisme 

Leiestreek achter de rug was. Hij vond het geraadzaam dat er eerst wat 

duidelijkheid was rond een aantal financiële zaken en dat er ook enig zicht was op 

de toekomstplannen.  

Deze samenwerkingsovereenkomst is in feite een doorslag van de vorige.  

De bijdragen worden geïndexeerd ten opzichte van 2011, maar de structurele 

bijdrage van 1 412 euro en de bijdrage in de promotiepool van 5 504 euro, zouden 

in de komende jaren van de overeenkomst niet meer aangepast worden. 

De schepen merkt op dat, wat betreft zakentoerisme, nog uitgekeken wordt hoe dit 

best georganiseerd wordt. Er wordt momenteel gedacht aan een solidaire bijdrage 

over alle gemeenten heen. Er zou hiervoor normaal gezien ook nog een toelage 

vanuit de provincie komen. 

De overeenkomst zal na 3 jaar, tussentijds, geëvalueerd worden. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, vraagt of er zicht is op de evolutie van het 

toerisme in de streek. Groeit dit? 

 

De heer Desmet wil het raadslid zeker wat concreet cijfermateriaal bezorgen.  

Hij pikt er alvast een paar cijfers uit voor Toerisme Leiestreek, bestaande uit  

27 gemeenten: daar waren in 2012 voor het eerst meer dan 500 000 overnachtingen 

en er werden 1,7 miljoen recreatieve fietsers geteld.  

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 december 2007 houdende de 

verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie met 

Westtoer APB (autonoom provinciebedrijf) tot en met 31 december 2012; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 september 2012 houdende de 

verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie met 

Westtoer APB tot en met 31 december 2013; 

Gelet op de brief d.d. 14 november 2013 van Westtoer APB houdende de vraag naar 

verder engagement in de regionale toeristische-recreatieve werking voor de periode 

van 1 januari 2014 t.e.m. 31 december 2019 en derhalve de vernieuwing van de 

samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie met Westtoer APB; 

Gelet op de bepalingen van artikel 42, §1 van het gemeentedecreet;  

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;  

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Art. 1. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie met 

Westtoer APB over de periode 1 januari 2014 t.e.m. 31 december 2019 goed te 

keuren als volgt:  

 

 



35 

Zitting van 14 februari 2014 

 

Samenwerkingsovereenkomst voor Toerisme En Recreatie 

(STER) 
 

Tussen 

 

Westtoer, autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en 

recreatie van de provincie West-Vlaanderen, met zetel te Koning Albert I-laan 120, 

8200 Brugge, vertegenwoordigd door Franky De Block, voorzitter en  

Stefaan Gheysen, algemeen directeur,  

 

hierna genoemd Westtoer 

 

en  

 

De gemeente Wevelgem, vertegenwoordigd door 

Jan Seynhaeve, burgemeester en Kurt Parmentier, gemeentesecretaris, 

 

hierna genoemd de gemeente 

 

Wordt het volgende overeengekomen: 

 
Artikel 1: Strategisch partnership 

 

Westtoer en de gemeente verbinden er zich toe om een strategisch partnership te 

ontwikkelen met als doel de verdere ontwikkeling en de promotie van de 

toeristisch-recreatieve troeven van de gemeente. Beide partners komen overeen om 

deze doelstelling te realiseren binnen het kader van de toeristische regio Leiestreek.  

 
Artikel 2: Verbintenissen van Westtoer 

 

2.1. Regiowerking 

 

Westtoer stelt een regioteam ter beschikking van de toeristische regio waartoe de 

gemeente behoort. De gemeente kan altijd een beroep doen op de expertise van het 

regioteam. Dit regioteam bestaat minimum uit één regiomanager en één 

regiomedewerker. Het team staat in voor volgende taken: 

 

 Organisatie van het overleg en de samenwerking tussen Westtoer en de 

gemeenten; 

 Begeleiding van toeristisch-recreatieve acties en projecten van de gemeenten; 

 Coördinatie van de marketingacties binnen de regio en beheer van de 

regionale promotiepool; 

 Aanspreekpunt van Westtoer voor alle lokale publieke en private actoren; 

specifieke vragen of projecten worden door het regioteam overgemaakt aan de 

centrale diensten. 

 

2.2. Regionale strategische beleidsplanning 

 

Westtoer engageert zich om tijdens de beleidsperiode 2014-2019 het strategisch 

beleidsplan voor toerisme en recreatie van de regio volledig te herwerken en 

opnieuw te laten vaststellen door de provincieraad. Westtoer maakt dit plan op in 
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samenwerking en overleg met de gemeenten binnen de regio en met de relevante 

publieke en private toeristisch-recreatieve actoren. 

 

Het regionaal strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie biedt de 

mogelijkheid om de strategische projecten van de gemeente op te nemen en in het 

algemene plan in te passen. 

 

2.3. Marketing 

 

Westtoer ontwikkelt en realiseert voor de betrokken regio een marketingcampagne 

waarbij de regiobestemming op zich en de eigen ‘look and feel’ centraal staan. 

Binnen deze campagne ligt de klemtoon op pers- en tradebewerking, online 

communicatie en wervende print. Westtoer zal deze campagne uitvoeren in nauw 

overleg met de gemeenten van de regio via de daartoe opgerichte overlegstructuren 

(zie punt 3.1). De financiering van deze campagne zal voor de helft gedragen 

worden door Westtoer en Toerisme Oost-Vlaanderen en voor de helft door de 

gemeenten van de Leiestreek. 

 

Westtoer zal tevens specifieke regio-overstijgende marketinginitiatieven opzetten 

met betrekking tot fietsen en wandelen, tafelen, groeps- en verblijfstoerisme.  

Dit laatste gebeurt onder de koepel van Logeren in Vlaanderen Vakantieland. 

 

Met het oog op de ontwikkeling van de regiowebsites en andere digitale 

toepassingen zal Westtoer een nieuwe toeristische databank (Win 2.0) ontwikkelen 

met alle relevante aanbodselementen.  

 

2.4. Recreatie 

 

Westtoer engageert zich om de bovenlokale recreatieve routes en netwerken in 

stand te houden en verder te ontwikkelen. Meer specifiek zal Westtoer in de periode 

2016-2018 het fietsnetwerk van de regio grondig herwerken en vernieuwen. 

 

Westtoer verleent aan de dienst voor toerisme/VVV van de gemeente een korting 

van 35% op de recreatieve publicaties van Westtoer en van 15% op de 

verzamelboxen. 

 

2.5. Toeristische ontwikkeling 

 

Westtoer engageert zich om bovenlokale toeristische projecten van de gemeente 

actief te ondersteunen, voor zover deze projecten niet in tegenspraak zijn met de 

algemene doelstellingen van Westtoer op provinciaal niveau. 

 

Westtoer zal een coördinerende rol spelen inzake het regionaal onthaal en zal 

hiervoor een passend kader creëren. Westtoer ontwikkelt de nodige expertise inzake 

het toeristisch ondernemen en het logiesdecreet. Daarnaast bouwt Westtoer haar 

expertise verder uit op vlak van innovatieve productontwikkeling in het algemeen 

en digitale toepassingen in het bijzonder. Op vraag van de gemeente stelt Westtoer 

deze expertise ter beschikking.  
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2.6. Kenniscentrum 

 

Westtoer engageert zich om relevante data inzake het toeristisch aanbod en de vraag 

nauwgezet bij te houden en te inventariseren. Jaarlijks bundelt Westtoer relevante 

aanbod- en vraaggegevens in een trendrapport voor de betrokken regio. 

 

Daarnaast volgt Westtoer het gebruik van de fietsnetwerken in de regio op en 

organiseert ze op regelmatige basis structurele regiogerichte onderzoeken die peilen 

naar de economische impact van toerisme en recreatie in de regio. 

 

2.7. Advies, consultancy & vorming 

 

Westtoer adviseert de gemeente inzake toeristisch-recreatieve initiatieven en 

projecten. 

Westtoer is ook bereid om inzake conceptontwikkeling, beleidsplanning, 

projectbegeleiding en marketing consultancyopdrachten uit te voeren voor de 

gemeente. Westtoer verleent een korting van 20% aan de gemeente op haar 

tarieven. 

 

Westtoer organiseert minstens twee maal per jaar een vormingssessie voor de 

medewerkers van de dienst voor toerisme/VVV van de gemeente.  

 

Artikel 3: Verbintenissen van de gemeente 

 

3.1. Participatie aan regionale overlegstructuren 

 

De burgemeester en de schepen voor toerisme maken ambtshalve deel uit van het 

beleidsoverleg toerisme en recreatie van de betrokken regio. 

 

Daarnaast is de gemeente lid van de algemene vergadering van Toerisme Leiestreek 

vzw. 

 

De gemeente duidt eveneens een afgevaardigde aan voor het ambtelijk 

overlegplatform tussen Westtoer en de diensten voor toerisme van de betrokken 

regio. 

 

3.2. Samenwerking m.b.t. strategische beleidsplannen en bovenlokale 

initiatieven  

 

De gemeente zorgt voor de nodige input voor de opmaak van de strategische 

beleidsplannen en participeert aan de verschillende overlegmomenten tijdens het 

planningsproces.  

 

De gemeente werkt mee aan bovenlokale initiatieven die door de regiowerking 

opgezet worden.  

 

Artikel 4: Gemeentelijke bijdrages 

 

4.1. Structurele bijdrage 

 

De gemeente betaalt jaarlijks een structurele bijdrage van 1 411,96 euro.  
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Westtoer zal deze bijdrage gebruiken voor de werking van het regioteam, voor 

toeristische ICT-toepassingen, voor regio-overstijgende marketinginitiatieven en 

voor het bijhouden van relevante aanbod- en vraaggegevens en het ontsluiten ervan 

via de regionale trendrapporten. 

 

De structurele bijdrage wordt niet geïndexeerd. 

 

4.2. Bijdrage aan de regionale promotiepool 

 

De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage in de promotiepool Leiestreek van  

5 504,22 euro. 

 

Deze bijdrage wordt niet geïndexeerd. 

 

De bijdrage van de gemeente in de promotiepool wordt door Westtoer verdubbeld 

in het kader van de beheersovereenkomst tussen de provincie en Westtoer. 

 

Artikel 5: Duur van de overeenkomst 

 

De overeenkomst gaat in op 1 januari 2014 en loopt tot en met 31 december 2018. 

De overeenkomst wordt na deze periode stilzwijgend verlengd voor 1 jaar tot en 

met 31 december 2019 behoudens schriftelijke opzegging van 1 van beide partijen 

ten laatste 6 maanden voor het einde van de overeenkomst.  

 

Artikel 6: Evaluatie 

 

Westtoer en de gemeente verbinden er zich toe om hun samenwerking geregeld te 

evalueren en indien nodig bij te sturen. In ieder geval wordt er op initiatief van de 

regiomanager van Westtoer een tussentijdse evaluatie voorzien na drie jaar (eind 

2016-begin 2017) en een eindevaluatie in 2019. 

 

22. Goedkeuring kadervoorwaarden voor het afsluiten van een convenant voor 

een evenement waarvoor een nominatieve subsidie wordt voorzien. 

Mevrouw Lobke Maes, schepen van evenementen, verwijst naar de prioritaire 

beleidsdoelstelling, goedgekeurd in de vorige gemeenteraad, waarin gesteld werd 

dat evenementen door de gemeente ondersteund worden. Een actieplan stelt dat 

deze ondersteuning, naast het logistieke, op financieel vlak kan gebeuren via een 

bijzonder toelagereglement of via het afsluiten van convenanten.  

Om dadelijk uitvoering te geven aan dit actieplan worden nu de kadervoorwaarden 

voor het afsluiten van convenanten aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Mevrouw Maes verwijst naar het subsidiereglement voor gemeenschapsvormende 

activiteiten dat in de gemeenteraad van december goedgekeurd werd. Aan het 

verkrijgen van dergelijke toelage zijn een aantal voorwaarden gekoppeld.  

De maximale toelage die kan toegekend worden, bedraagt 3 000 euro.  

Het toekennen van een toelage op basis van dit reglement gebeurt na advies vanuit 

de sector vrije tijd. Het college van burgemeester en schepenen kent op basis 

daarvan het subsidiebedrag goed. 

Daarnaast is er in het budget 2014 ook een lijst met nominatieve subsidies 

opgenomen. Deze lijst werd samen met het budget door de gemeenteraad 
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goedgekeurd. Bedoeling is om nu met organisatoren van evenementen die een 

nominatieve toelage ontvangen van meer dan 3 000 euro aan tafel te gaan zitten om 

een aantal afspraken te maken, zodat de verwachtingen in elkaar goed kunnen 

afgestemd worden en zo tot een duurzame band gekomen wordt. Deze afspraken 

worden dan vastgelegd binnen een af te sluiten convenant. 

Bedoeling is dat de gemeenteraad het kader waarbinnen een convenant kan 

afgesloten worden, gaat bepalen. Met de organisatie van het evenement moet 

gestreefd worden naar de verwezenlijking van minimaal 3 doelstellingen, zoals die 

in het meerjarenplan vastgelegd zijn. Het evenement moet plaats vinden op het 

grondgebied van de gemeente. Het moet gericht zijn op een breed publiek, niet naar 

een specifiek afgesloten doelgroep of leden van een bepaalde vereniging. De steun 

van de gemeente moet duidelijk kenbaar gemaakt worden, wat belangrijk is voor de 

profilering van de gemeente. Het project moet bovendien een socio-culturele of 

gemeenschapsvormende of sportieve waarde hebben. 

De uitbetaling zal gebeuren in 2 schijven. 80% voor het evenement en 20% na 

evaluatie. Dit evaluatiemoment kan ook leiden tot bijsturing naar een volgende 

editie toe.   

 

De heer Filip Daem, N-VA, legt volgende stemverklaring af: 
 

‘Mijn fractie zal dit agendapunt niet goedkeuren. 

 

Met een gemeente die tot nader order wordt bestuurd door een college dat is 

samengesteld uit leden van één enkele fractie en dus ipso facto ook niet kan gezien 

worden als een representatieve doorsnede van de volledige Wevelgemse bevolking, 

getuigt dit verzoek van de zijde van het college van een absoluut gebrek aan 

elementair respect voor de leden van dit gemeentebestuur. 

 

Door zich steeds meer prerogatieven te willen voorbehouden, holt het college ook 

stelselmatig onze zeggingschap én onze controlebevoegdheid verder uit en dit niet 

enkel van de oppositie, maar ook van de andere leden van de meerderheid die geen 

deel uitmaken van het college.  

 

De democratie heeft haar rechten, ook zeker in Wevelgem. 

 

Tenzij men zaken te verbergen heeft of tenzij men geen gezichtsverlies wenst te 

lijden als men één of ander project al eens foutief zou hebben aangepakt, is er geen 

enkele geldige reden te vinden om convenanten, die men al wil afsluiten met 

organisatoren van grote evenementen, niet de toets en de controlemogelijkheid van 

deze gemeenteraad te laten doorstaan. 

 

Nog maar pas en ik verwijs u naar het verslag van onze gemeenteraad van 

december 2013, hebben wij vanuit de oppositie m.i. méér dan duidelijk aangetoond 

dat wij hierin een rol kunnen spelen en een meerwaarde voor de gemeente kunnen 

uitmaken. 

 

Vermits wij die rol met zijn allen die deel uitmaken van deze gemeenteraad,   

moeten kunnen blijven spelen, zal mijn fractie dit verzoek niet steunen. 

 

Meer nog, wij roepen alle leden van deze gemeenteraad op om ons hierin te volgen.  
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Wie zichzelf als gemeenteraadslid respecteert en als dusdanig in de toekomst ook 

verder wenst gerespecteerd te worden, kan niet anders dan dit verzoek tot delegatie 

verwerpen.' 

 

Mevrouw Maes antwoordt dat het bedrag van de subsidie vastgelegd wordt bij 

goedkeuring van het budget en dat dit dus door de gemeenteraad gebeurt. In het 

verleden werd op basis hiervan, zonder enige bijkomende voorwaarde, het bedrag 

gewoon uitbetaald aan de organisator van een evenement. Het convenantensysteem 

wil gewoon bijdragen tot het opleggen van een aantal voorwaarden. Bovendien 

wordt het kader voor deze voorwaarden ook vastgelegd door de gemeenteraad, wat 

in het verleden ook niet gebeurde. De schepen meent dat de gemeenteraad hiermee 

meer bevoegdheid toegekend krijgt dan in de vroegere situatie. In functie van een 

zekere flexibiliteit en om wat bijsturing mogelijk te maken, is er inderdaad voor 

gekozen om het precieze convenant, eventueel jaarlijks, te laten goedkeuren door 

het college van burgemeester en schepenen. Dat lijkt toch het principe van dagelijks 

bestuur te zijn. De gemeenteraad bepaalt de doelstellingen, het bedrag en het kader 

voor het convenant. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, zegt zich afgevraagd te hebben wat de 

noodzaak was om in dit agendapunt tot delegatie over te gaan. Het antwoord van de 

schepen geeft hierbij wel een beetje de richting aan. Maar soms moet er eens 

nagedacht worden, zoals al gezegd, of het niet beter is een aantal zaken toch maar 

aan de gemeenteraad voor te leggen. Zijn fractie zal zich dan ook onthouden. 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, verzekert de raad ervan dat hij als raadslid 

steeds van zijn prerogatieven gebruik zal maken en dat hij ook na delegatie nog 

voldoende informatie kan inwinnen betreffende de uitvoering van deze delegatie.   

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het meerjarenplan periode 2014-2019, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting d.d. 13 december 2013; 

Gelet op budget 2014, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting  

d.d. 13 december 2013; 

Gelet op de strategische nota bij het meerjarenplan, meer specifiek de prioritaire 

beleidsdoelstelling 13: Wevelgem is een gemeente van evenementen, waarbij het 

bestuur optreedt als facilitator en als organisator, in het bijzonder actieplan 2: 

Ondersteunen van evenementen, financieel via passende subsidiekanalen, hetzij 

convenanten, hetzij het reglement gemeenschapsvorming en ook op logistiek vlak; 

Gelet op de doelstellingennota bij het budget 2014, meer bepaald actie 6 binnen 

PB13/AP2: voor een aantal grotere evenementen die een nominatieve toelage 

ontvangen, wordt het werken met convenanten uitgetest; 

Gelet op de lijst van nominatieve toelagen zoals opgenomen in het budget 2014;  

Overwegende de intentie om de uitbetaling van een aantal nominatieve subsidies te 

regelen via de opmaak van een convenant, meer bepaald de intentie van het bestuur 

om een duurzame band te creëren met de organisatoren van grotere evenementen; 

dat de uitbetaling van bedoelde nominatieve subsidies op deze manier afhankelijk 

kan gesteld worden van het vervullen van een aantal voorwaarden, in het bijzonder 

de realisatie van doelstellingen opgenomen in het meerjarenplan; 
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Gehoord de stemverklaringen van de heer Filip Daem, namens de fractie N-VA en 

van de heer Henk Vandenbroucke, namens de fractie Groen; 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §1; 

 

BESLIST met 17 stemmen voor (CD&V) bij 4 onthoudingen (Groen: 2, sp.a: 1, 

Vlaams Belang: 1) en 7 tegen (N-VA): 

 

Artikel 1 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt, binnen de grenzen bedoeld 

in artikel 2, de bevoegdheid gedelegeerd om een convenant af te sluiten met de 

organisator van een evenement waarvoor in het budget een nominatieve subsidie is 

voorzien zoals bedoeld in artikel 3 en dit voor maximaal de duur van het 

meerjarenplan, zijnde de periode 2014-2019. 

 

Artikel 2 

Het convenant dient minstens onderstaande bepalingen te omvatten: 

 

- De uitbetaling van de nominatieve subsidie wordt afhankelijk gesteld van het 

vervullen van de opgelegde voorwaarden, meer bepaald: 

o dienen meerdere doelstellingen (minstens 3) zoals vooropgesteld 

in het meerjarenplan 2014-2019 gerealiseerd   

o dient het project of de manifestatie plaats te vinden op het 

grondgebied van de gemeente Wevelgem 

o dient het project open te staan voor de ganse Wevelgemse 

bevolking of publiek gericht te zijn 

o dient de vermelding ‘met steun van de gemeente Wevelgem’ en 

het gemeentelijke logo, dat ter beschikking wordt gesteld door de 

gemeentelijke diensten, op alle promotiemateriaal verplicht 

aanwezig te zijn 

o dient het project een duidelijke bijzondere sociaal-culturele, 

gemeenschapsvormende of sportieve waarde te hebben. 

 

- De uitbetaling van de nominatieve subsidie gebeurt in 2 schijven, een eerste schijf 

van maximum 80% gebeurt na voorbespreking en kan vóór de datum van het 

gesubsidieerde evenement, een tweede schijf van het saldo gebeurt na evaluatie 

van het gesubsidieerde evenement. 

- De nominatieve subsidie kan, voor hetzelfde evenement, niet gecumuleerd worden 

met een andere gemeentelijke subsidie.  

- De nominatieve subsidie, zoals opgenomen in het budget, wordt volledig 

uitbetaald aan de organisator indien hij alle voorwaarden gesteld in het convenant 

vervult, inclusief de hierboven vermelde voorwaarden. Bij het niet (volledig) 

vervullen van de voorwaarden gesteld in het convenant, inclusief de voorwaarden 

in deze beslissing, kan het uit te betalen bedrag van de nominatieve subsidie 

desgevallend geschrapt of verminderd worden.  

- De duur van het convenant beloopt maximum de periode 2014-2019, zijnde de 

duur van het lopende meerjarenplan.   

 

Artikel 3 

Met volgende organisaties wordt een convenant afgesloten: de organisaties 

waarvoor een nominatieve subsidie is voorzien in het budget vanaf 3 000 euro en 

voor zover deze organisaties niet op basis van andere regelgeving van deze toelage 

verzekerd worden.  
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23. Overleg Cultuur Regio Kortrijk: aanduiden afgevaardigde met 

raadgevende stem. 

DE GEMEENTERAAD, 

  

Gelet op de bepalingen van het decreet d.d. 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 16 dat stipuleert dat aan 

de vergaderingen van de raad van bestuur van de projectvereniging wordt 

deelgenomen door een door iedere aangesloten gemeente aangeduide afgevaardigde 

als lid met raadgevende stem en waarbij deze afgevaardigden steeds raadsleden zijn 

die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele 

verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of 

aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 juni 2007 houdende de 

goedkeuring van de statuten van de projectvereniging Overleg Cultuur Regio 

Kortrijk; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 november 2013 houdende 

goedkeuring van de verlenging van de projectvereniging Overleg Cultuur Regio 

Kortrijk voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019; 

Gelet op artikel 6 van de statuten van Overleg Cultuur Regio Kortrijk dat stipuleert 

dat de schepen voor cultuurbeleid stemgerechtigd lid is van de raad van bestuur van 

de projectvereniging en dat elke deelnemende gemeente daarnaast één 

afgevaardigde aanduidt als lid met raadgevende stem;  

Gelet op de voordracht van de heer David Hamers als kandidaat-afgevaardigde met 

raadgevende stem; 

Bij geheime stemming; 

De heer David Hamers bekomt 27 stemmen, er is 1 onthouding; 

 

BESLIST: 

  

Artikel 1. De heer David Hamers, gemeenteraadslid en lid van de fractie N-VA, aan 

te duiden als afgevaardigde met raadgevende stem in de raad van bestuur van 

Overleg Cultuur Regio Kortrijk met ingang van 1 januari 2014 tot de vervanging 

naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad in 2019. 

 

Artikel 2. Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het raadslid en aan Overleg 

Cultuur Regio Kortrijk. 

 

24. Evaluatie basismobiliteit in Wevelgem. 

De heer Francies Debels, sp.a, heeft volgende vragen inzake basismobiliteit: 
 

‘Sinds het Vlaams parlement in 2001 het decreet basismobiliteit goedkeurde, heeft 

elke Vlaming die in woongebied woont recht op een gegarandeerd aanbod aan 

openbaar vervoer. Het decreet bevat een aantal normen op vlak van frequentie van 

de busverbindingen, loopafstand tot de halte en tussentijden tussen twee bussen. 

 

Sedert 2010 onderging De Lijn evenwel besparingsrondes die dit gegarandeerd 

aanbod aan openbaar vervoer op de helling zetten. In veel gevallen voldoet het 

actuele aanbod dan ook niet meer aan de normen die opgelegd zijn door het decreet 

basismobiliteit. 
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Vlaams minister voor mobiliteit Hilde Crevits beloofde in het Vlaams parlement dat 

ze de impact van de laatste besparingsronde op de dienstverlening per gemeente in 

kaart zou brengen. Intussen is deze oefening afgerond en zou De Lijn deze 

resultaten van hun interne evaluatie agenderen op de Gemeentelijke 

Begeleidingscommissie (GBC). 

 

Het belang van deze evaluatie kan moeilijk overschat worden. Openbaar vervoer is 

voor heel wat mensen van groot belang om te kunnen deelnemen aan het openbare 

leven of zelfs te voorzien in hun basisbehoeften. Uit onderzoek van Mobiel 21 en het 

Netwerk tegen Armoede, in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde 

Crevits, blijkt dat 67% van de mensen in armoede moeilijk werk vindt door beperkte 

mobiliteit. 

 

Daarom stelt de sp.a-fractie, vermits ze in deze gemeente niet in de meerderheid zit, 

de volgende vragen: 

1. Wanneer is de volgende vergadering van de gemeentelijke 

begeleidingscommissie? 

2. Staat er een evaluatie gepland van de uitvoering van basismobiliteit voor 

onze gemeente na deze besparingsrondes? 

3. Indien deze evaluatie nog niet geagendeerd staat, kan het schepencollege 

hierover dan zelf een onderhoud vragen met De Lijn? 

4. Welke stappen zal het college ondernemen indien blijkt dat basismobiliteit in 

onze gemeente niet langer of onvoldoende gegarandeerd is?' 

 

Mevrouw Marie De Clerck, schepen van mobiliteit, zegt ze dat als nieuwe schepen 

van mobiliteit een eerste vergadering had met De Lijn in september 2013. Daar 

werden toen 3 items besproken, onder andere in voorbereiding van het beleidsplan. 

Ten eerste is er de halte-accommodatie. Die is van belang, zo blijkt uit onderzoek. 

Goeie haltes stimuleren immers het gebruik van het openbaar vervoer. Deze week 

zijn nog tellingen uitgevoerd aan diverse opstappunten. Deze tellingen kunnen de 

basis vormen om op bepaalde locaties in te grijpen ter verbetering van de halte-

accommodatie. 

Ten tweede werd er overlegd omtrent de optimalisatie op het grondgebied van de 

gemeente. Tot op vandaag is er geen rechtstreekse lijnverbinding tussen Gullegem 

en Wevelgem. Dit betekent niet dat niet voldaan wordt aan de basismobiliteit, maar 

dit betekent wel dat iemand die vanuit Gullegem naar Wevelgem wil heel wat 

langer op de bus moet zitten. De Lijn heeft geantwoord dat er in 2014 een 

gebiedsevaluatie op de agenda staat. Bij recente navraag blijkt dat die pas op het 

eind van het jaar zal plaatsvinden. Bedoeling is om op basis van deze evaluatie te 

bekijken hoe voldaan kan worden aan de vereisten inzake basismobiliteit en hoe 

kunnen betere lijnen, andere lijnen voorzien worden binnen de gemeente.  

Een derde discussiepunt binnen het overleg met De Lijn sluit niet echt aan bij de 

vraag van het raadslid, maar wil de schepen toch al meegeven. Het betreft de 

situatie op de N8, ter hoogte van de winkel Okay. Deze halte is niet goed ingeplant 

voor de fietsers, want de auto's staan op het fietspad om uit te rijden. Bedoeling is 

om de halte te verplaatsen. Op 17 maart wordt dit verder besproken, evenals de 

andere vermelde punten. 

 

Mevrouw De Clerck zegt dat de organisatie van een Gemeentelijke 

Begeleidingscommissie strikt genomen niet verplicht is, dat werd ook zo 

meegegeven door De Lijn. Maar op 17 maart zal ze met De Lijn overleggen omtrent 

wat aan de Commissie kan voorgelegd worden, liefst zo veel mogelijk. De evaluatie 
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zal dus gebeuren, zoals gezegd. En wanneer het nodig blijkt, dan zullen de nodige 

stappen gezet worden door het college van burgemeester en schepenen. 

 

De heer Debels vraagt om verder op de hoogte gehouden te worden. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, verwijst naar een oude vraag vanuit zijn 

fractie om een zebrapad aan te leggen ter hoogte van de Okay. 

 

Mevrouw De Clerck antwoordt dat dit al een paar maal gevraagd is aan de 

wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer. Ze blijft op deze nagel kloppen. 

 

25. Uitrit Rivierstraat in Wevelgem. 

De heer Marcel Masquelin, Vlaams Belang, houdt volgende tussenkomst: 

‘Na het schrijven van de heer W. Lecoutere van 23 augustus 2013, dossiernummer 

2012 001 162, werd beloofd een buurtonderzoek te doen. Dit is gebeurd, maar de 

inwoners van de Rivierstraat werden niet op de hoogte gebracht van de 

bevindingen. 

Nu op 5 februari 2014 is er nog niets veranderd aan de situatie. 

Er werden 2 opties gevraagd: het schilderen van gele lijnen (verboden te parkeren) 

of op de overkant van de straat het plaatsen van een spiegel. 

Omdat na deze periode er nog steeds niets veranderd is, is de inwoner bereid zelf de 

spiegel te bekostigen.' 

 

Mevrouw Marie De Clerck, schepen van mobiliteit, stelt dat het hier een heel 

specifieke situatie betreft. Op 23 augustus is dit dossier besproken binnen de 

verkeersdienst en werd er beslist dat er een spiegel mocht komen. Weliswaar op 

kosten van de aanvrager. Dergelijke spiegel kost 380 euro. De diensten hebben deze 

beslissing niet verder opgevolgd, wat jammer is, want de beslissing was genomen.  

De schepen geeft bij deze nogmaals uitdrukkelijk de opdracht aan de dienst om dit 

verder op te volgen.  

Daarnaast was er  de vraag rond het al dan niet trekken van gele lijnen bij de uitrit 

van het private wegje daar gelegen. Hier werd beslist dat eerst het draagvlak 

hiervoor bij de andere bewoners zou afgetoetst worden. Het trekken van gele lijnen 

impliceert immers dat er niet geparkeerd mag worden, dus minder parkeerplaatsen. 

Het is niet omdat één iemand dit vraagt dat de anderen dit ook goed vinden. 

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, informeert of iedereen, die een spiegel 

koopt, dan zelf een spiegel mag plaatsen. 

 

Mevrouw De Clerck zegt dat de spiegel op openbaar domein geplaatst wordt en dat 

dus toelating gegeven wordt vanuit de gemeente. Deze toelating wordt slechts 

gegeven als dit ook nodig is. In dit geval wordt de toelating gegeven in functie van 

de veiligheid van de voetgangers, van de zwakke weggebruiker. 

 

De heer Vanhaverbeke zegt dat het in dit geval dan zeker niet kan dat de eigenaar 

dit zelf moet betalen. 

 

De heer De Clerck zegt dat het alternatief is dat de eigenaar uiterst voorzichtig zijn 

private weg verlaat. Maar als de eigenaar liever een spiegel wil, dan kan dat voor de 

gemeente. 
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De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, zegt dat dit de regel is die toegepast wordt 

wanneer de spiegel gevraagd wordt in functie van het verlaten van de eigen oprit, 

want daar gaat het eigenlijk om. Dit zijn particuliere situaties, maar ze vereisen een 

toestemming, want de spiegel wordt op openbaar domein geplaatst. Maar de kosten 

van de spiegel worden wel gevorderd van de aanvrager. 

Dit is dus een andere situatie dan een spiegel die geplaatst wordt voor het uitrijden 

van een openbare zijstraat. 

 

De heer Vanhaverbeke kan de burgemeester in deze toelichting volgen. Maar hij 

vindt de plaatsing van dergelijke spiegel toch niet evident. Kan de burger dat wel op 

een correcte wijze?  

 

Mevrouw De Clerck antwoordt dat de spiegel particulier aangekocht wordt, maar de 

plaatsing gebeurt wel degelijk door de gemeentelijke diensten. 

 

26. Kleur bekennen bij toetreden tot sportraad. 

De heer Jasper Stragier, Groen, formuleert volgende vragen: 

'Bij opvolging van de activiteiten binnen de diverse adviesraden van de gemeente 

Wevelgem, kwamen wij terecht bij het aanvraagformulier dat verenigingen moeten 

invullen om toe te treden tot de sportraad. Blijkbaar moeten verenigingen daarbij 

aangeven tot welke strekking zij zich bekennen. 

Wat is de reden daarvoor? Is dit een actueel document? Is het nog van deze tijd dat 

sportverenigingen zich moeten classificeren binnen een bepaalde ideologische 

strekking? Wij fronsen alvast spontaan de wenkbrauwen bij het zien van dergelijke 

documenten.' 

De heer Geert Breughe, schepen van sport, stelt dat dergelijk document niet langer 

meer ingevuld moet worden. De oorsprong van deze opdeling in strekkingen dateert 

van het cultuurpact, dus van 40 jaar geleden. Bedoeling was om te garanderen dat in 

de culturele raden alle strekkingen, ideologisch of filososisch, vertegenwoordigd 

waren.  

In de laatste herziening van het huishoudelijk reglement van de sportraad, 

goedgekeurd in de gemeenteraad van april 2013, werd deze verplichting opgeheven. 

De vermelding van strekking is sindsdien ook niet meer toegepast. Bij de 

toetredingsformulieren die opgestuurd werden aan de sportverenigingen, werd niet 

langer gevraagd naar de strekking.  

Een paar jaar terug was dit wel nog aan de orde. Blijkbaar is zo'n vroeger document 

blijven staan op de website. Intussen is dit document van de website verwijderd en 

vervangen door een actueel exemplaar. De opmerking van het raadslid is dus 

terecht. 

 

De heer Stragier zegt dat hij ook al vastgesteld werd dat het aanvraagformulier 

intussen vervangen was.  
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27. Vraag naar overzicht m.b.t. aanleg voetpaden in Wevelgem-Gullegem-

Moorsele. 

De heer Jasper Stragier, Groen, houdt volgende tussenkomst:  

'In het gemeenterapport van Het Nieuwsblad enkele weken geleden kreeg de 

gemeente Wevelgem een ‘welverdiende’ 7/10. Een mooie score, waar we terecht 

trots op mogen zijn. 

Dit gemeenterapport bracht echter ook enkele minpunten aan het licht, waaronder 

de staat van onze fiets- en voetpaden. Toevallig een van de stokpaardjes van Groen 

Wevelgem. 

We controleerden enkele straten in de gemeente en merkten daarbij op dat het op 

sommige plaatsen een kakofonie van voetpaden is. Losse steentjes, gras, 

trottoirtegels,… 

Ongetwijfeld is dat hier en daar een bewuste keuze van de bewoners, op andere 

plaatsen wellicht niet. Voor sommige inwoners van onze gemeente is het niet 

eenvoudig stappen over een dergelijke variatie aan voetpaden, zeker bij winterweer. 

Zeker voor mensen die moeilijk te been zijn en eventueel hulpmiddelen nodig 

hebben bij het verplaatsen, is dat niet evident. 

Via deze weg vragen we u dan ook naar een overzicht van het aantal voetpaden dat 

zich in dergelijke onafgewerkte staat bevindt. Wat is de gemeente van plan hieraan 

te doen? Wat is de manier van werken bij de aanleg van voetpaden?' 

De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, zegt niet over dergelijke 

inventaris te beschikken en dat hij ook niet van plan is die te laten opmaken. Dit zou 

veel te ver leiden. Hij wijst erop dat voetpaden misschien wel een statige grijze 

massa lijken, maar in feite ook sterk evolueren in de tijd. Dit leidt natuurlijk mee tot 

enige verscheidenheid, wat door het raadslid als kakofonie omschreven wordt.  

Voor die verscheidenheid zijn er natuurlijk een aantal redenen. Ten eerste is er het 

verleden. Toen werden niet altijd dadelijk voetpaden aangelegd. De mobiliteit was 

toen ook anders. Nu is de aanleg van voetpaden in nieuwe verkavelingen wel 

verplicht. De schepen verwijst hierbij naar het dossier van de verkaveling 

Hellestraat, ooit aangebracht op de gemeenteraad door raadslid Seynnaeve, waar de 

voetpaden zullen aangelegd worden door de gemeente via het aanspreken van de 

borg van de verkavelaar. Dus bij nieuwe verkavelingen is de aanleg verplicht en bij 

vernieuwing van straten in de bebouwde kom, gebeurt dit ook automatisch.  

Een tweede oorzaak van verscheidenheid is de 'mode'. Vroeger waren er de typische 

dal van 30 op 30. Die werd in de mortel gelegd. Een groot nadeel is dat bij het 

overrijden met vrachtwagens de tegels wat los komen te liggen. Nu wordt er meer 

gekozen voor blokjes, die gelegd worden in stabilisé. Soms wordt binnen de kernen, 

rond de kerken of zo, bewust gekozen voor een aanleg in andere materialen. Dit 

wordt soms zo opgelegd, via Onroerend Erfgoed, of dit is soms een bewuste keuze, 

in het kader van opwaardering. 
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Schepen Tant wijst erop dat er jaarlijks 130 000 euro voorzien is voor de aanleg of 

heraanleg van voetpaden. Daarnaast is er nog een budget voor de wandelpaden in de 

groenzones en voor trage wegen. Ook bij grote wegen- en rioleringswerken is 

dikwijls de aanleg en heraanleg van voetpaden voorzien, bvb. momenteel in de 

Kruisstraat en de Koningstraat. 

Tot slot verwijst de schepen naar het gegeven dat voetpaden ook dikwijls weer 

geopend moeten worden voor werken van nutsmaatschappijen. Het opvolgen van de 

kwaliteit van deze werken is op zich ook een hele klus. 

De heer Hendrik Vandenbroucke, Groen, zegt dat het voor zijn fractie niet gaat om 

verscheidenheid ten gevolge van modeverschijnselen. Het gaat hen wel om de 

veiligheid. In oudere verkavelingen merk je een afwisseling van gravé, gras, tegels 

en dan weer niks. In deze verkavelingen wonen dikwijls mensen van 75-80 jaar, die 

graag nog eens gaan wandelen. Maar door de ongelijke aanleg moeten ze dikwijls 

op straat wandelen. Wat mogen deze mensen verwachten van de gemeente als ze op 

een veilige manier eens in hun wijk willen wandelen? Waar kunnen ze met hun 

vragen terecht? 

De heer Tant zegt dat de voetpaden aangepakt worden. Hij wijst op het budget dat 

hier jaarlijks voor voorzien wordt. Maar het is voor de gemeente onmogelijk om in 

één knip het verleden volledig om te turnen en erover te waken dat er werkelijk 

overal de juiste voetpaden liggen.  

De schepen stelt ook dat als een burger vraagt voor de aanleg van een voetpad voor 

zijn deur, dit ook effectief gebeurt. Maar de eerste aanleg van een voetpad vereist 

via de verhaalbelastingen ook een inbreng van de bewoners.   

De schepen beseft dat in een aantal sociale woonwijken van de jaren '70 ook minder 

goede voetpaden aangelegd werden. Maar dit in een snel tempo rechttrekken, 

vereist enorm veel budget. Ook het eigen personeel wordt daarnaast  ingezet voor 

het herstel van voetpaden.   

Er moeten dus keuzes gemaakt worden, de middelen moeten op een bewuste manier 

ingezet worden om tot een goede kwaliteit te komen. 

De heer Vandenbroucke vraagt of hij mensen met vragen het e-mailadres van de 

schepen mag bezorgen. 

De heer Tant zegt dat de dient openbare infrastructuur en mobiliteit hiervoor ter 

beschikking staat. In de eerste plaats is er trouwens het meldpunt. 

De heer Vandenbroucke stelt al drie jaar te vragen om actiever in te zetten op het 

meldpunt. Dit blijft een groot aandachtspunt, zo blijkt ook uit de enquête.  

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, wil zich eerst richten tot de collega's van 

Groen en vervolgens tot het beleid:  

'Groen verwoordt dat het gemeenterapport, lees ‘meerjarenplan’, ook enkele 

minpunten bevat waaronder 'fiets- en voetpaden'. 

Toevallig hun stokpaardjes. 
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Toch gaf Groen onderscheiding voor zowel het meerjarenplan als het budget en 

keurde met veel lof beiden goed, samen met de huidige meerderheid. 

Waarschijnlijk waren ze toevallig de ‘stokpaardjes’ vergeten, of eigenlijk niet, want 

in hun uiteenzetting van het ‘meerjarenplan 2013-2019’ op de gemeenteraad van  

13 december laatstleden is daarover met geen woord gerept noch in hun 

speerpunten, noch in hun 10 concrete punten. 

Begrijpe wie begrijpen kan! 

Voegen we daarbij nog de woordkeuze kakofonie van voet- en fietspaden dan lijkt 

mij onderscheiding te hoog gegrepen en euforie voorbarig geweest. 

Kakofonie betekent immers wangeluiden die slecht klinkend, onaangenaam en 

‘hard’ voor het gehoor betekent en niet overeenstemt met gelijk welk ander geluid. 

Wat wij als N-VA wel nastreven, is dat tegen het einde van deze legislatuur, alle 

voet- en fietspaden waar nodige vernieuwing moet gebeuren, te realiseren en 

daarvoor de nodige budgetten vrij te maken. Daarom onze onthouding bij het 

budget en het meerjarenplan. 

Dit is onze vurige wens. 

Want maakt u het maar mee… 

Je doet een tocht met de fiets of te voet en eindigt dan nog aan de kerkomtrek, aan 

de grot en je constateert dat je liter karnemelk boter werd. Men zou kunnen denken 

aan een mirakel, maar nee hoor. Reden is dat  je een hele tocht door Wevelgem 

gemaakt hebt, tussen de putten door. Spijtig, maar het hoort erbij en mirakels 

komen niet vanzelf.' 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, betwijfelt of karnemelk wel omgezet wordt in 

boter. 

 

De heer Vanhaverbeke vervolgt en verwijst naar het budget van 130 000 euro per 

jaar voor de aanleg en heraanleg van voetpaden, voorzien voor de legislatuur.  

Hij waarschuwt, nogmaals, dat dit onvoldoende is! Hij wil dit illustreren met een 

paar voorbeelden, waar een grondige aanpak vereist is: de wijk Grimaldi, de 

Westakker, de Rederijkersstraat, de Goedendagstraat… Deze projecten op zich 

kosten al 257 000 euro of een derde van het budget voor een legislatuur. Dit zijn 

maar enkele grote projecten. Natuurlijk kan het één en het ander opgelost worden 

via een budgetwijziging.  

De heer Vanhaverbeke weet dat er in de Rederijkersstraat al verscheidene mensen 

gevallen zijn door de slechte toestand van de voetpaden.  

Hij weet dan zijn fractie de goede keuze gemaakt heeft door zich te onthouden bij 

budget en meerjarenplan. 

 

De heer Vandenbroucke wenst namens de fractie Groen te reageren. De 7 op 10, die 

aan het plan gegeven werd, had als betekenis dat van de 10 speerpunten er 7 

gerealiseerd zullen worden. Het was dus ook een 7 op 10 voor Groen zelf.  

Hij verzekert dat zijn fractie verder de vinger aan de pols houdt en op een kritische 

maar positieve wijze wil meewerken aan een beleid dat toch door veel mensen 

gewaardeerd wordt, zo blijkt uit de cijfers van de enquête in Het Nieuwsblad.  

Groen zal hiertoe verder luisteren naar mensen en telkens als de fractie dit nodig 

acht, zal de meerderheid hiertomtrent bevraagd worden. Dit is de reden dat dit punt 

geagendeerd wordt. 

Hij dankt tot slot de fractie N-VA voor de steun bij dit punt. Ook deze fractie erkent 

de pijnpunten die door Groen aangehaald werden. 
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De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, merkt op dat het raadslid stelt dat N-VA zich 

bij het budget en het meerjarenplan onthouden heeft omwille van het budget voor  

voet- en fietspaden. Hij heeft deze stemverklaring alvast niet gehoord van de 

fractieleider bij de bespreking van het meerjarenplan. Als hij de tussenkomst 

naleest, dan vindt hij hierin zelf het woord voetpad of fietspad niet terug. 

 

De heer Vanhaverbeke zegt dat dit klopt. 

 

De burgemeester zegt dat het raadslid dus zijn woorden intrekt. 

 

28. Inrichten van stemlokalen in woonzorgcentra. 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, houdt volgende tussenkomst, op vraag van 

de Groenplus-afdeling, de senioren van de partij: 

'Veel senioren verblijven in rusthuizen, woonzorgcentra of vinden hun weg naar 

dienstencentra. Om hen optimaal te laten deelnemen aan onze democratie is het een 

pluspunt om bij verkiezingen stemlokalen te organiseren in de directe nabijheid van 

deze bewoners. 

Het organiseren van stembureaus in rusthuizen leidde in andere steden en 

gemeenten tot een duidelijke verhoging van het aantal deelnemers. 

We worden ouder. Maar daarom niet minder capabel om deel te nemen aan de 

verkiezingen. Mobiliteit is voor deze doelgroep soms een onoverkomelijke 

hindernis. Het geven van een volmacht is dan de mogelijke oplossing. Door het 

organiseren van een stemlokaal in hun nabijheid kunnen deze mensen volwaardig 

en autonoom blijven deelnemen aan de verkiezingen.  

Wevelgem heeft in elke deelgemeente een woonzorgcentrum of is er betrokken 

partij. 

Groen vraagt daarom aan het gemeentebestuur om in de woonzorgcentra in elke 

deelgemeente een stemlokaal in te richten.' 

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, zal in de plaats van de bevoegde schepen, de 

heer Bernard Galle, verontschuldigd, antwoorden. 

De burgemeester zegt dat iedereen natuurlijk het democratisch recht, in België zelfs 

de democratische plicht heeft om te stemmen. Het is ook een goed principe dat de 

burger dit kan doen in de nabije omgeving. Daarom worden al sinds jaren 

stembureaus ingericht in de centra van de drie deelgemeenten.  

De burgemeester wijst erop dat de kieswetgeving een aantal regels oplegt om een 

stembureau in te richten. Een heel belangrijke regel hierbij is dat er per bureau 

minimaal 700 kiezers opgeroepen worden. Dit om het kiesgeheim te garanderen. 

Hiermee rekening houdend kan je je afvragen waar een bureau best ingericht wordt. 

Traditioneel gebeurt dit in centrale schoolgebouwen, die, in de praktijk, ook dicht 

liggen bij de woonzorgcentra in de diverse deelgemeenten. 

Zou het dan toch niet interessant zijn om toch een stembureau in te richten in een 

woonzorgcentrum? Zoals gezegd, het aantal daar wonende kiezers volstaat niet, 

ongeveer 650 mensen extra moeten dan in dat woonzorgcentrum hun stem gaan 

uitbrengen.  
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Schepen Bernard Galle heeft navraag gedaan bij de directies van de 

woonzorgcentra. Hij vroeg of er op vandaag een probleem was in de zin dat 

sommige bewoners hun stem niet kunnen uitbrengen omdat er geen stembureau is 

in hun woonzorgcentrum. Daarnaast informeerde hij of zij bereid waren, interesse 

hadden om een stembureau in te richten. 

Wat blijkt hieruit? De populatie in de WZC is natuurlijk enorm gewijzigd.  

De valide senior uit het rusthuis heeft plaats gemaakt voor bejaarden met een grote 

zorgbehoefte. Daarnaast is er de problematiek van dementie.  

Dit betekent dat het aantal bewoners die nog in staat zijn om hun stem zelf uit te 

brengen inderdaad vrij beperkt blijkt. In de meeste centra gaat dat om niet meer dan 

10 mensen. 

Het stemmen per volmacht is bovendien de wettelijke mogelijkheid die voorzien is. 

Vanuit de centra worden de familieleden aangemoedigd om met de bewoners samen 

naar het stembureau te gaan, of hiervoor kan ook een beroep gedaan worden op 

vrijwilligers. Het is trouwens voor een aantal mensen nog een positief avontuur om 

ter gelegenheid van verkiezingszondag nog eens buiten te komen en samen met 

andere burgers de democratische plicht te vervullen.  

 

De burgemeester wijst erop dat niet enkel de mensen in de WZC minder mobiel zijn 

om te gaan stemmen. Ook heel wat andere mensen, een veelvoud van degenen die 

in een WZC wonen, hebben het niet zo makkelijk om de deur uit te gaan om te gaan 

stemmen.  

De inrichting van stembureaus in WZC is trouwens een beperkt gegeven. In de 

regio worden er in Kortrijk en in Waregem telkens 1 stembureau ingericht. 

Wat Waregem betreft, gaat het om een rusthuis met 400 bedden, met daartegenover 

een appartementsblok met 150 bewoners, ook meestal senioren. Hier kan dus op een 

vrij makkelijke wijze een volwaardig bureau ingericht worden. 

De burgemeester besluit dat, gelet op de aangereikte  argumentatie en het contact 

met de woonzorgcentra, niet zou ingegaan worden op het voorstel van Groen.  

Wel moet ingezet worden op maximale participatie. Een evaluatie in de toekomst is 

echter steeds mogelijk. 

 

De heer Vandenbroucke dankt voor het gevoerde onderzoek en voor de 

geformuleerde ambitie. 

 

De heer Filip Daem, N-VA, steunt het voorstel als volgt: 

 

'Mijn fractie ondersteunt het verzoek van Groen ten volle en dit om meerdere 

redenen. 

 

In de eerste plaats is duidelijk dat iedereen en dus ook al onze minder mobiele 

medeburgers, hun democratisch recht om aan de verkiezingen deel te nemen, voluit 

moeten kunnen uitoefenen. 

 

Dat hieraan een extra-kost verbonden is, spreekt voor zich, maar dit is nu eenmaal 

de kostprijs van de democratie. 

 

Als er fortuinen worden uitgegeven om alle Belgen, waar ter wereld tot in de verste 

uithoeken zij zich ook mogen bevinden, de kans te geven hun stem uit te brengen, 

dan lijkt het mij een elementaire plicht van onze lokale gemeenschap om alle 

burgers in onze meest directe omgeving identieke rechten en faciliteiten te 

verstrekken. 
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Ten tweede zal dit hopelijk ook een einde stellen aan het soms beschamend 

schouwspel dat telkens op verkiezingsochtend aan de stemlokalen te zien is. 

 

Vanuit meestal dezelfde hoek van onze gemeenschap, wordt op zondagochtend een 

quasi-professioneel transportsysteem opgezet. 

 

Onder het motto van 'Iedereen is Taxi-Gilbert op verkiezingszondag' worden  

amper mobiele, dikwijls mindervalide bejaarden aangevoerd tot bij het bewuste 

stemlokaal, om daar dan in het stemhokje door hun barmhartige, maar meestal 

compleet onbekende begeleider, van het nodige stemadvies te worden voorzien, om 

vervolgens opnieuw snel te worden afgevoerd.  

 

De terugrit en het afscheid kunnen dikwijls niet snel genoeg plaatsvinden, want 

andere stemgerechtigde medemensen wachten op hun gratis verkiezingsrit.  

 

Om aan deze bedenkelijke praktijken, die bij momenten bij kritische geesten zoals 

ikzelf zelfs de idee van mensenhandel zou durven opwekken, een halt toe te roepen, 

kan het voorstel van Groen zeker voor een stuk oplossing bieden. 

 

Maar er is nog meer.  

 

Door mensen in de mogelijkheid te stellen in hun woonzorgcentrum hun stem te 

laten uitbrengen, zal misschien ook een einde komen aan het ongebreidelde 

gemarchandeer met volmachten. 

 

Wie de jacht op de volmachten in de aanloop van de verkiezingen ontkent, is of 

fundamenteel oneerlijk, of leeft niet in de realiteit. 

 

De verhalen van stembrieven die nooit hun geadresseerden in de rusthuizen 

bereikten en na onderzoek nog steeds op het gemeentehuis bleken te liggen op 

tijdstippen dat alle andere burgers al lang hun stembrieven hadden toegestuurd 

gekregen, zijn ook Wevelgem niet vreemd. 

 

Laat ons dus met zijn allen het spel voortaan in alle openheid eerlijk spelen.  

 

Zorg dat de minder mobiele medemens zijn democratisch stemrecht in normale 

omstandigheden kan uitoefenen, en steun samen met ons dit voorstel van Groen.' 

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, zegt dat hij geantwoord heeft op het voorstel 

van de heer Vandenbroucke.      

 

29. Wat is de reactie van het gemeentebestuur op de boodschap van 

onderstaande nieuwjaarsbrief? 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, informeert naar de reactie vanuit het 

gemeentebestuur op een brief van een inwoner uit de Salinusstraat, die als 

nieuwjaarswens zijn kritische stem op tijd wil laten klinken. De man heeft vragen 

bij het vele zware verkeer dat door zijn straat rijdt. Hij heeft het in zijn brief ook 

omtrent zijn contacten met de gemeente met betrekking tot dit thema en uit een 

zeker ongenoegen omtrent de gekregen antwoorden.  
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Het raadslid vraagt naar een stand van zaken in dit dossier. Hij begrijpt dan zijn 

vraagstelling vertrekt vanuit een individueel dossier, maar wijst erop dat de 

problematiek rond zwaar verkeer in het centrum van Moorsele ruimer leeft dan bij 

één persoon. 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, uit zijn bezorgdheid omtrent de bespreking 

van zeer individuele gevallen, met naam en toenaam, op de zitting van de 

gemeenteraad. Hij waarschuwt om niet af te glijden. Het kan niet dat je iets leest uit 

de krant, dit inscant en vervolgens opstuurt voor de agenda van de gemeenteraad 

met de vraag ‘wat vind je daarvan?’ Hij spreekt de wens uit dat alle fracties de 

kwaliteit van de tussenkomsten blijven voor ogen houden en niet blijven stilstaan 

bij heel particuliere gevallen. 

Mevrouw Marie De Clerck, schepen van mobilitiet, gaat in op de vraag van het 

raadslid. Zij heeft ook de brief van de inwoner ontvangen en net zoals andere 

meldingen behandeld. Dit werd besproken in de verkeersdienst van 29 januari.  

Er worden diverse maatregelen genomen. 

Er komt ten eerste een extra verkeersbord in de Sint-Janstraat, een zogenaamde 

C31, vanuit de richting Menen, die verbiedt om links af te slaan. De impact van 

verkeersborden is niet altijd perfect in te schatten, zeker niet wanneer er heel wat 

staan. 

Ten tweede zal de volledige situatie in de straat eens onder de loep genomen 

worden. Dit is een afwisseling van gele onderbroken strepen, parkeerplaatsen, 

combinatie met fietspad. Dit vergt verder onderzoek. 

Ten derde is er de route van en naar het Zilveren Spoor, die aanleiding geeft tot het 

meeste zwaar vervoer, met paardenwagens en mobilhomes. Deze routes werden 

onlangs duidelijk vastgelegd. Dat een route zou vastgesteld worden, was ook al 

opgelegd in de milieuvergunning. Het heeft wat extra tijd gevergd om tot die route 

te komen, want in dit dossier werd eerst samenwerking gezocht met Ledegem. Nu is 

een oplossing gevonden, volledig op eigen grondgebied. De gemeente zal instaan 

voor de bewegwijzering, het Zilveren Spoor wordt gevraagd hun bezoekers te 

informeren omtrent deze routes. Het mag duidelijk zijn: de Salinusstraat ligt niet op 

deze route. 

29b. Stand van zaken geschiktheidsverklaringen bars. 

De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, heeft aanvullend bij de agenda volgende vragen 

ingediend: 

 

- Hoeveel bars hebben tijdig een aanvraag tot geschiktheidsverklaring in 

gediend? 

- Werden er aanvragen ingediend na 31 december 2013. Zo ja, hoe worden die 

behandeld? 

- Stand van zaken van het onderzoek van de ingediende verklaringen? 

- Wat met de bars die niet zouden hebben ingediend en die toch nog open 

zouden zijn? 

 

Hij vervolgt: 
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'Ingevolge mijn vraag in de gemeenteraad van december 2013 verklaarde het 

bestuur te onderzoeken of we de bars en nachtwinkels konden verplichten de 

belasting in één keer en via overschrijving (het toelaten om cash te betalen is 

mogelijk meehelpen aan het witwassen van zwart of crimineel geld!) te betalen en 

om dit eventueel in het reglement op te nemen. Werd dit onderzocht en is dit 

mogelijk? 

 

Ingevolge 2 bouwovertredingen (ondertussen geseponeerd door parket) begaan 

door één bar besliste het college van burgemeester en schepenen op 20 april 2011 

om een procedure van herstelvordering in te zetten. In de gemeenteraad van 

december 2013 meende de burgemeester dat die herstelvordering niet ingediend 

was (gemiste kans!). Is dit ondertussen wel gebeurd?' 

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, zegt dat mevrouw Lobke Maes, bevoegd 

voor financiën, zal antwoorden op het fiscale luik van de vraag. Hijzelf zal niet 

enkel antwoorden op de vragen omtrent de bars, maar zal meteen ook een stand van 

zaken geven voor de nachtwinkels. Hij verwijst hiervoor naar een mail van vorige 

vrijdag waarin het raadslid zowel naar bars als nachtwinkels informeerde.  

Op zaterdag kwam dan de officiële vraag voor de gemeenteraad, enkel betreffende 

de bars. 

 

De burgemeester verwijst naar het reglement dat in september 2012 door de 

gemeenteraad goedgekeurd werd. Daarin werd gesteld dat wie een bar wou 

exploiteren - of in zijn eigendom laten exploiteren - hiertoe een 

geschiktheidsverklaring diende aan te vragen voor 31 december 2013.  

Op 8 januari 2014 gebeurde een eerste evaluatie in het college van burgemeester en 

schepenen. Eerste vaststelling hierbij is dat het totale lijstje waarvan een aanvraag 

kon verwacht worden 22 bars omvat. Ooit waren er 26 of 27. Dat is al iets minder. 

Uiteindelijk werden er 18 aanvragen geregistreerd op 1 januari 2014. Het klopt dat 

heel wat van deze aanvragen op de valreep ingediend werden, meer bepaald op  

31 december zelf.  

Dit betekent dus dat 4 bars geen aanvraag indienden. De reden was dat er intussen 

nog 2 gesloten waren, niet langer in exploitatie. Dus waren er 2 bars in exploitatie 

zonder dat een aanvraag ingediend werd, wat een overtreding is van het reglement. 

Op 14 januari vertrokken een aantal brieven. De 2 bars die niet meer in exploitatie 

waren, werd er uitdrukkelijk op gewezen dat ze als definitief dicht beschouwd 

werden. Bij de 2 andere bars betreft 1 het faillissement van de eigenaar van het 

pand. Hier werd contact opgenomen met de curator.  

Op 22 januari kregen de bars de resultaten van het volledigheidsonderzoek van hun 

dossiers, uitgevoerd door de gemeentelijke diensten. Heel wat aspecten dienden 

bekeken. Volgens de eerste screening bleken drie dossiers volledig, wat betekent 

dat er 15 onvolledig waren. Die onvolledigheid kan één document betreffen, maar 

het kan ook om fundamentele zaken gaan. Volgens het reglement beschikken deze 

aanvragers na het onderzoek nog over 60 dagen om hun dossier te vervolledigen.  

Op 27 januari is de politie overgegaan tot sluiting van de bar die in overtreding was. 

De lichten zijn intussen effectief uit en de deur is dicht. 

Op 30 januari is gestart met de controlebezoeken. Deze bezoeken worden 

uitgevoerd door een paar mensen van de politie, 1 of 2 van de brandweer en de 

ambtenaar lokale economie.  

Op 5 februari heeft het college vastgesteld dat de tweede bar in overtreding, 

waarvoor de curator gecontacteerd werd, nog steeds open was. De politie zal 

normaal gezien op 17 februari tot sluiting overgaan. 
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De burgemeester blikt vooruit. Alle bars zullen bezocht worden. Op basis van deze 

bezoeken komt er een advies van brandweer en van politie. De dossiers worden 

intussen vervolledigd. 24 maart 2014 is de deadline voor deze dossiers. Zijn ze dan 

nog niet volledig, dan kunnen ze ook gesloten worden. 

Bij de eerste controlebezoeken bleken de vaststellingen al heel divers. Dit gaat van 

in orde tot de vaststelling van serieuze vereiste ingrepen. 

 

De heer Jan Seynhaeve verwijst vervolgens naar de stedenbouwkundige 

overtredingen, waarop het raadslid wees. De stedenbouwkundige dienst heeft de 

opdracht opnieuw gekregen om de stappen te zetten om tot een herstelvordering te 

komen.  

 

Vervolgens focust de burgemeester zich op de nachtwinkels. In april 2013 waren er 

5 nachtwinkels in de gemeente. In juli kwam er het signaal dat één nachtwinkel 

tabakswinkel zou worden en dus niet meer onder de regelgeving voor nachtwinkels 

zou vallen. Deze winkel blijkt effectief te voldoen aan de voorwaarden om als 

tabakswinkel gecatalogeerd te worden. 

Op 23 april 2013 werd al een nachtwinkel in de Kortrijkstraat gesloten en dat is dus 

nog steeds het geval.  

Er resteren dus nog 3 echte nachtwinkels. Hier zijn de controlebezoeken gebeurd. 

Eén winkel heeft een vergunning gekregen voor één jaar. Twee andere hebben een 

weigering van uitbating ontvangen. Conform de gemeentelijke regelgeving 

beschikken ze echter nog over 3 maand om zich in regel te stellen.  

 

De burgemeester zegt dat deze dossiers heel wat tijd vergen, zeker van de 

ambtenaar lokale economie. De samenwerking met politie en brandweer verloopt 

heel goed. Het is een werk van lange adem. Maar de sector begrijpt dat het de 

gemeente ernst is, dat er wordt opgetreden wanneer de regels niet nageleefd 

worden. Enerzijds zijn er een aantal bars die wensen te investeren om in orde te 

zijn, anderzijds is er ook het gevoel dat er een zekere ontrading is om iets nieuws op 

te starten. Een bar opstarten in de gemeente is zeker niet meer evident, als je merkt 

aan welke waslijst van regels voldaan moet worden. Vraag is natuurlijk waar de 

bars dan wel naartoe zullen gaan. Zullen ze niet uitwaaien naar andere gemeenten, 

naar buurgemeenten? 

 

De burgemeester verwijst tot slot op het gegeven dat nu in de gemeente een eerste 

tabakswinkel opgedoken is. In Menen zijn er heel wat tabakswinkels en is hier 

intussen een reglementering voor opgemaakt. Bedoeling is om ook in Wevelgem 

dergelijk reglement aan de gemeenteraad voor te stellen. Hij vermoedt dat Menen 

ook wel geïnteresseerd is om de Wevelgemse reglementering inzake bars over te 

nemen.   

 

Mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën, stelt dat inzake de wijze van betalen 

van belastingen moet rekening gehouden worden met diverse wetgevingen.  

Ten eerste is het zo dat de euro het courante betaalmiddel is en de schuldeiser is 

verplicht een betaling in contacten te aanvaarden. Dat is dus het algemeen principe. 

De FOD Economie aanvaardt een aantal uitzonderingen. Dit kan omwille van de 

veiligheid. Bijvoorbeeld als men onlangs het slachtoffer van een overval geworden 

is. Dit moet dan wel duidelijk geafficheerd worden. Ook wanneer er een 

wanverhouding is tussen de prijs en het biljet waarmee je wil betalen. Je betaalt 

bijvoorbeeld een broodje met een biljet van 500 euro. Dan mag je dit weigeren.  

Ook als je vermoedt dat er met een vals biljet betaald wordt, kan je weigeren. 
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Daarnaast is er de antiwitwaswet. In deze regelgeving zijn er ook een aantal 

beperkingen opgenomen inzake het gebruik van cash geld. Hier wordt bepaald op 

wie deze uitzonderingen, als begunstigde of doelgroep, van toepassing zijn en voor 

welke verrichtingen. Het is zo dat openbare besturen hier niet in het lijstje staan die 

cash geld kunnen weigeren. Het betalen van fiscale schulden is daarnaast ook niet 

opgenomen als mogelijke verrichting in toepassing van deze wetgeving.  

Uitbaters van bars zijn ook niet opgenomen in de doelgroep . De conclusie van de 

financieel beheerder is dus dat cash betaling niet geweigerd kan worden.  

 

De heer Seynnaeve vraagt of er onderzocht werd of ze kunnen verplicht worden om 

in 1 maal te betalen. 

 

Mevrouw Maes antwoordt dat dit de bevoegdheid is van de financieel beheerder om 

over een eventueel afbetalingsplan te oordelen. Dat geldt ook zo voor andere 

debiteuren. 

 

De heer Seynnaeve zegt dat wanneer je toelaat om in schijfjes te betalen, dan kan er 

steeds met briefjes afgekomen worden van die omvang dat ze wel moeten aanvaard 

worden. 

 

Mevrouw Maes heeft geen zicht op met welke coupures precies betaald wordt. 

 

De heer Seynnaeve vindt het geen probleem dat nog burgemeesters de Wevelgemse 

reglementering zouden overnemen. Hij heeft daar geen problemen mee.  

Hij zou het ook aangenaam vinden om de stand van zaken inzake bars en 

nachtwinkels regelmatig te agenderen, dan hoeft hij het zelf niet meer te vragen. 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, zegt dat dan niet meer te elfder ure moet 

rondgegaan met een aanvullende agenda, wat het ook administratief eenvoudiger 

maakt.  

 

De heer Seynnaeve dacht dit geformuleerd te hebben als een mondelinge vraag. 

 

De heer Vanneste zegt dat in de mail letterlijk stond dat het een agendapunt betrof. 

 

De heer Seynnaeve zegt dat dit zijn bedoeling niet was. 

 

BESLOTEN ZITTING 

30. Gemeentelijke brandweer: ontslag brandweerman. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Met ingang van 1 maart 2014 wordt de heer Etienne Dujardin, brandweerman bij de 

vrijwillige brandweerdienst, eervol ontslag verleend uit de dienst. 

Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn graad te dragen en wordt ingelijfd in het 

korps der erebrandweerlieden. 
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31. Gemeentelijke brandweer: ontslag officier-dienstchef. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Met ingang van 1 februari 2014 wordt de heer Ludwig Deleu, officier-dienstchef bij 

de vrijwillige brandweerdienst, eervol ontslag verleend uit de dienst. 

Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn graad te dragen en wordt ingelijfd in het 

korps der erebrandweerlieden. 

 

32. Gemeentelijke brandweer: verlenging aanstelling brandweerman. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

De aanstelling van de heer Luc Lambrecht, brandweerman, wordt met ingang van  

1 februari 2014 met één jaar verlengd mits er een geslaagde cardiorespiratoire test 

wordt uitgevoerd door een specialist aangeduid door de arbeidsgeneesheer. De heer 

Luc Lambrecht kan pas ingezet worden na het slagen in bedoelde cardiorespiratoire 

test. 

 

33. Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO): 

nominatief aanduiden leden, plaatsvervangers, voorzitter en vaste 

secretaris. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

De heer Houthaeve Rik, deskundige, wordt benoemd tot voorzitter van de 

GECORO. 

 

De heer Derez Bart, gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bij de gemeente 

Wevelgem, wordt benoemd tot vaste secretaris van de GECORO. 

 

Als vertegenwoordiger van de maatschappelijke geledingen in de GECORO worden 

aangesteld: 

 

 Effectief lid Plaatsvervanger 

de werknemers - Clarissimo Rita - Clarysse Hans 

 - Yserbyt Benny - Robesyn Hilda 

 - Coolsaet Brenden - Didier Stragier 

de werkgevers (industriëlen) - Vanhoo Veronique - Herpels Peter 

de handelaars - Vanmaercke Joseph - Louf Henk 

de landbouwers - Calis Henk - Verbrugghe Marc 

de milieu- en 

natuurverenigingen 

- Gheysens Patrick - Buyse Barbara 

de KMO - Ketels Jocelyne - Vanderstraeten Steven 

 

Als deskundige in de GECORO worden aangesteld: 

 

 Effectief lid Plaatsvervanger 

1 - Behaegel Rik - Cuvelier Dries  
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2 - Decaluwe Soetkin  - Defrancq Jochen  

3 - Rasson Stefaan  - Delaere Sem  

4 - Vanmarcke Eva  - Stragier Koen  

 

 

 

 

Namens de raad, 

 

De gemeentesecretaris, De voorzitter, 

 

 

 

K. PARMENTIER J. VANNESTE 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 


