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Zitting van 9 mei 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: Daphne FLAMEZ, raadslid. 

 

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

mevrouw Julienne Neve, grootmoeder van mevrouw Lobke Maes, schepen. 

 

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

behoorlijk werd bijeengeroepen bij brief van 30 april 2014. 

 

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd, evenwel rekening houdende met de 

bemerking die door raadslid Filip Daem, N-VA, gemaakt wordt op het punt 

wijziging subsidiereglement lokaal jeugdwerk. Tijdens de zitting werd door schepen 

Tant gezegd, na tussenkomst van het raadslid, dat de voorziene delegatie aan het 

college van burgemeester en schepenen binnen dit reglement geschrapt zou worden. 

In het ontwerpverslag staat de bewuste passus echter nog steeds vermeld. Raadslid 

Daem vermoedt dat het hier een materiële vergissing betreft. Dit wordt bevestigd 

door de gemeentesecretaris. Hij zal het ontwerpverslag aanpassen. 

 

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de agenda: 
 
OPENBARE ZITTING 

1. Infrax West: algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering: 

vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

2. Leiedal: algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

3. Gaselwest: algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

4. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen: algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

5. W.I.V.: algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

6. FIGGA: algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

7. Toekennen exclusiviteiten aan Leiedal. 

8. Gedeeltelijke afbraakwerken industriegebouw. 

9. Aanleg en heraanleg voetpaden 2014. 

10. Renovatie sportvloer evenementenhal De Schelp. 

11. Wandelpaden groenzones herstelling 2014. 

12. Afbraak schuren Spoorwegstraat, verrekening. 
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13. Definitieve aanvaarding straatnaam. 

14. Capaciteit gemeentelijk onderwijs. 

15. Aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor algemene vergadering 

Jobpunt Vlaanderen. 

16. Leiedal: algemene vergadering: aanstellen vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger. 

17. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen: gewone algemene vergadering: aanduiden vertegenwoordigers en 

plaatsvervangers. 

18. W.I.V.: algemene vergadering: aanstellen vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger. 

19. FIGGA: algemene vergadering: aanstellen vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger. 

 

BESLOTEN ZITTING 

20. Weddevermindering schepen. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Infrax West: algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering: 

vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, wil graag de aandacht vestigen op de 

decreetwijziging die het mogelijk maakt om een vertegenwoordiger aan te duiden 

voor de rest van de legislatuur. In die zin zal er bij de stemming straks dus een 

vertegenwoordiger voor meerdere jaren aangeduid worden. Dit in tegenstelling tot 

vroeger waar er telkens opnieuw een vertegenwoordiger moest aangeduid worden.  

 

Ten tweede wil de burgemeester nog even kort refereren naar de brief die de fracties 

afgelopen week ontvangen hebben met betrekking tot de gemeenteraadscommissie 

intergemeentelijke samenwerking. Een eerste zitting van die 

gemeenteraadscommissie zal doorgaan op 16 juni 2014 om 19 u. in het 

gemeentehuis. Op de dagorde staat in de eerste plaats de toepassing van het decreet, 

namelijk over welke samenwerkingsverbanden er gerapporteerd moet worden. 

Daarnaast is het de bedoeling om de verdere manier van aanpak te bepalen. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de opdrachthoudende 

vereniging Infrax West; 

Gelet op de aangetekende brief d.d. 28 februari 2014 van Infrax West waarbij de 

aandeelhouders worden uitgenodigd voor de algemene vergadering gevolgd door de 
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buitengewone algemene vergadering, die doorgaan op 3 juni 2014, eerst over de 

jaarlijks terugkerende punten, vervolgens over de statutenwijziging; 

Gelet op de agenda van algemene vergadering, waarop volgende punten worden 

vermeld: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2013 

2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2013 

3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2013 en de 

winstverdeling  

4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2013 

Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met 

hun activiteiten op 3 juni 2014 

5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het 

toezicht gedurende 2013 

6. Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding 

7. Voordracht bij de VREG van Infrax West als DNB voor elektriciteit en 

aardgas 

8. Toetreding van de gemeente Hooglede voor de activiteit Warmte 

9. Huldiging van personeelsleden; 

Overwegende dat de activiteit produceren en distribueren van warmte reeds 

voorzien was in de statuten van Infrax West; dat de exploitatie van warmtenetten 

thans zeer actueel is en een aantal gemeenten reeds initiatieven hebben op hun 

grondgebied; dat een verdere statutaire invulling van die activiteit dan ook 

noodzakelijk is; 

Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering, waarop volgend 

punt wordt vermeld: 

1. Statutenwijziging 

- Artikel 7 – Vast gedeelte van het kapitaal, soorten aandelen/inbreng 

- Artikel 46quarto – Winstverdeling warmtedistributie; 

Gelet op de bij de uitnodiging gevoegde bundel met informatie betreffende de 

geagendeerde punten; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 november 2013 houdende de 

aanstelling van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in 

de algemene vergadering van Infrax West; 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44, 3° lid; 

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

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan onderstaande punten, zoals geagendeerd 

voor de algemene vergadering van Infrax West van 3 juni 2014: 

 

1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2013 

2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2013 

3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2013 en de 

winstverdeling  

4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2013 

Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met 

hun activiteiten op 3 juni 2014 

5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het 

toezicht gedurende 2013 

6. Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding 
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7. Voordracht bij de VREG van Infrax West als DNB voor elektriciteit en 

aardgas 

8. Toetreding van de gemeente Hooglede voor de activiteit Warmte 

9. Huldiging van personeelsleden. 

 

Art. 2. Zijn goedkeuring te hechten aan de statutenwijziging, zoals geagendeerd 

voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 3 juni 2014: 

1. Statutenwijziging 

- Artikel 7 – Vast gedeelte van het kapitaal, soorten aandelen/inbreng 

- Artikel 46quarto – Winstverdeling warmtedistributie. 

 

Art. 3. De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de gewone 

en buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 3 juni 2014, op te 

dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig 

besluit. 

 

Art. 4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

van dit besluit, onder meer de kennisgeving van dit besluit aan Infrax West en aan 

de aangeduide vertegenwoordiger.  

 

2. Leiedal: algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de dienstverlenende vereniging 

Intercommunale Leiedal (Leiedal); 

Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van 

24 februari 2014 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van 

Leiedal van 27 mei 2014; 

Gelet op de agenda van deze algemene vergadering, waarop volgende punten 

worden vermeld: 

1. Verslag van de activiteiten in 2013 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2013 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 

4. Statutenwijziging, inclusief vastleggen bijlage met wederzijdse exclusieve 

dienstverlening 

5. Toetreding tot nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk-

Wevelgem 

6. Ontslag en benoeming extern deskundige – aktename; 

Gelet op de bij de uitnodiging gevoegde bundel met informatie betreffende de 

geagendeerde punten;  

Gelet op het toegelichte voorstel van statutenwijziging bezorgd als bijlage bij het 

schrijven d.d. 24 februari 2014; 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44, 3° lid; 

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

 

BESLIST EENPARIG:  

 

Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de onderstaande punten, onder meer en 

in het bijzonder aan de statutenwijziging, zoals geagendeerd voor de algemene 



129 

Zitting van 9 mei 2014 

 

vergadering van Leiedal van 27 mei 2014: 

 

1. Verslag van de activiteiten in 2013 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2013 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 

4. Statutenwijziging, inclusief vastleggen bijlage met wederzijdse exclusieve 

dienstverlening 

5. Toetreding tot nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk-

Wevelgem 

6. Ontslag en benoeming extern deskundige – aktename.  

 

Artikel 2. De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de 

algemene vergadering van Leiedal van 27 mei 2014, op te dragen zijn stemgedrag 

af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit. 

 

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

van dit besluit, onder meer de kennisgeving van dit besluit aan Leiedal en aan de 

aangeduide vertegenwoordiger. 

 

3. Gaselwest: algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale 

maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest); 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 17 april 2014 werd 

opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Gaselwest van  

20 juni 2014; 

Gelet op de agenda van deze algemene vergadering, waarop volgende punten 

worden vermeld: 

 

1. Verslagen van de raad van bestuur, van het college van commissarissen en van de 

commissaris-IBR over het boekjaar 2013 

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 

waarderingsregels) 

3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités, de commissarissen en de comissaris-IBR met betrekking tot het 

boekjaar 2013 

4. Hernieuwing aanwijzing distsributienetbeheerder elektriciteit door VREG 

5. Statutaire benoemingen  

6. Statutaire mededelingen; 

 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt 

werd bij schrijven d.d. 17 april 2014; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 maart 2013 houdende de 

aanduiding van de heer Sander Deflo als vertegenwoordiger van de gemeente om 

deel te nemen aan alle zittingen van de algemene vergadering van Gaselwest tot de 

vervanging naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad in 2019; 

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

aanduiding van de heer Stijn Tant als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 



130 

Zitting van 9 mei 2014 

 

gemeente om deel te nemen aan alle zittingen van de algemene vergadering van 

Gaselwest tot de vervanging naar aanleiding van de vernieuwing van de 

gemeenteraad in 2019; 

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

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1 

Zijn goedkeuring te hechten aan volgende agenda voor de algemene vergadering 

van Gaselwest op 20 juni 2014: 

 

1. Verslagen van de raad van bestuur, van het college van commissarissen en van de 

commissaris-IBR over het boekjaar 2013 

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 

waarderingsregels) 

3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités, de commissarissen en de comissaris-IBR met betrekking tot het 

boekjaar 2013 

4. Hernieuwing aanwijzing distsributienetbeheerder elektriciteit door VREG 

5. Statutaire benoemingen  

6. Statutaire mededelingen. 

 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 

vergadering van Gaselwest op 20 juni 2014, op te dragen zijn stemgedrag af te 

stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 

onderhavige gelegenheid. 

 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 

voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 

aangeduide vertegenwoordiger en aan Gaselwest. 

 

4. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen: algemene vergadering: vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de opdrachthoudende 

vereniging Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in  

Zuid-West-Vlaanderen (Psilon); 

Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van 

14 maart 2014 en 31 maart 2014 om deel te nemen aan de zitting van de gewone 

algemene vergadering van Psilon van 19 juni 2014; 

Gelet op de agenda van deze gewone algemene vergadering, waarop volgende 

punten worden vermeld: 

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2013 

1.1.  Verslag van de raad van bestuur 

1.2.  Verslag van de commissaris 
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2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2013 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris 

4. Vervanging drie bestuurders, namens de gemeenten Spiere-Helkijn, 

Poperinge en Kortrijk 

5. Vernieuwing mandaat commissaris 

6. Wijziging statuten; 

Gelet op de bij de uitnodiging gevoegde bundel met informatie betreffende de 

geagendeerde punten; 

Gelet in het bijzonder op de informatieve nota d.d. 14 maart 2014 over de 

voorgestelde statutenwijziging; 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44, 3° lid; 

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

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de onderstaande punten, onder meer en 

in het bijzonder aan de statutenwijziging, zoals geagendeerd voor de gewone 

algemene vergadering van Psilon van 19 juni 2014: 

 

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2013 

1.1. Verslag van de raad van bestuur 

1.2. Verslag van de commissaris 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2013 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris 

4. Vervanging drie bestuurders, namens de gemeenten Spiere-Helkijn, 

Poperinge en Kortrijk 

5. Vernieuwing mandaat commissaris 

6. Wijziging statuten. 

 

Artikel 2. De vertegenwoordigers van de gemeente, die zullen deelnemen aan de 

gewone algemene vergadering van Psilon van 19 juni 2014, op te dragen hun 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit. 

 

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

van dit besluit, onder meer de kennisgeving van dit besluit aan Psilon en aan de 

aangeduide vertegenwoordigers. 

 

5. W.I.V.: algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, stelt voor om als gemeente geen 

vertegenwoordiger te sturen naar de algemene vergadering. Zijn fractie zal in ieder 

geval neen stemmen. De huidige constructie rond het vliegveld is voor hem niet 

leefbaar. Er kunnen niet voldoende privé-middelen gevonden worden en hij gelooft 

niet in de huidige tussenoplossing.  

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 
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Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de dienstverlenende vereniging 

West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); 

Gelet op de aangetekende brief d.d. 2 april 2014 van de W.I.V. waarbij de 

aandeelhouders worden opgeroepen voor de algemene vergadering, die doorgaat op 

dinsdag 20 mei 2014; 

Gelet op de agenda van deze algemene vergadering, waarop volgende punten 

worden vermeld: 

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het 

dienstjaar 2013; 

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013; 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering; 

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris; 

5. Varia; 

Gelet op de bij de uitnodiging gevoegde bundel met informatie betreffende de 

geagendeerde punten;  

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44, 3° lid; 

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

Gehoord de stemverklaring van de heer Henk Vandenbroucke, namens de fractie 

Groen; 

 

BESLIST met 28 stemmen voor (CD&V: 18, N-VA: 6, sp.a: 3, Vlaams Belang: 1) 

bij 2 tegen (Groen):  

 

Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de onderstaande punten, zoals geagendeerd 

voor de algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 

Wevelgem-Bissegem van 20 mei 2014: 

 

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het 

dienstjaar 2013; 

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013; 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering; 

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris; 

5. Varia. 

Art. 2. De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de algemene 

vergadering van de W.I.V. van dinsdag 20 mei 2014, op te dragen zijn stemgedrag 

af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit. 

 

Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

van dit besluit, onder meer de kennisgeving van dit besluit aan de W.I.V. en aan de 

aangeduide vertegenwoordiger.  

 

6. FIGGA: algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de dienstverlenende vereniging 

FIGGA, financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest;  

Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van  

24 april 2014 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van 

FIGGA van 20 juni 2014; 
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Gelet op de agenda van deze algemene vergadering, waarop volgende punten 

worden vermeld: 

 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering  

2. Jaarrekening 2013  

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 

4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 

5. Statutaire benoemingen en mededelingen (mandaat commissaris); 

 

Gelet op de bij de uitnodiging gevoegde bundel; 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44, 3° lid;  

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

 

BESLIST EENPARIG:  

 

Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de onderstaande punten, zoals geagendeerd 

voor de algemene vergadering van FIGGA van 20 juni 2014: 

 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering  

2. Jaarrekening 2013  

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 

4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 

5. Statutaire benoemingen en mededelingen (mandaat commissaris). 

 

Art. 2. De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de algemene 

vergadering van FIGGA van 20 juni 2014, op te dragen zijn stemgedrag af te 

stemmen op de beslissing genomen in onderhavig besluit en als dusdanig de op de 

agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van FIGGA van  

20 juni 2014, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 

 

Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan FIGGA 

en aan de aangeduide vertegenwoordiger. 

7. Toekennen exclusiviteiten aan Leiedal. 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, wil graag de term exclusiviteit wat 

verduidelijken. Het betreft hier een wederzijdse exclusiviteit. Dit betekent dat 

Leiedal kan aanduiden welke diensten ze enkel aanbieden aan deelnemende 

gemeenten en dat omgekeerd elke deelnemende gemeente kan aanduiden voor 

welke diensten ze exclusief een beroep zullen doen op Leiedal. Als gemeente kan je 

steeds beslissen om het nog zelf te doen, maar je kan de markt niet meer 

raadplegen. Deze toekenning biedt voordelen voor zowel Leiedal als de gemeente. 

Door op voorhand de gemeenten te bevragen over welke diensten ze aan Leiedal 

toekennen, kan Leiedal een inschatting maken naar het aantal opdrachten dat zal 

binnenkomen en op basis daarvan dus ook de personeelsbezetting al voor een stuk 

gaan bepalen. Voor de gemeente is er vooral het voordeel dat er geen btw moet 

betaald worden voor die opdrachten omdat ze aandeelhouder zijn en exclusief 

willen samenwerken.  

De burgemeester gaat wat dieper in op de lijst met exclusiviteiten die Leiedal aan de 

gemeenten voorstelt. De afgelopen jaren is die lijst steeds uitgebreid. Wevelgem 
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tekent in op een beperkt aantal van die activiteiten, rekening houdende met het 

advies dat door de verschillende diensten geformuleerd werd. Mocht echter blijken 

dat de gemeente toch graag voor een bepaalde dienst een beroep wil doen op 

Leiedal, dan is het steeds mogelijk om de exclusiviteiten uit te breiden. Dit kan 

jaarlijks op het moment van de algemene vergadering.  

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de dienstverlenende vereniging 

Intercommunale Leiedal (Leiedal); 

Gelet op zijn beslissing van 9 november 2007 houdende de verbintenis om exclusief 

en uitsluitend een beroep te doen op Leiedal, voor een aantal diensten, 

onverminderd het recht van de gemeente om deze activiteiten in eigen beheer uit te 

voeren; 

Gelet op zijn beslissing van 14 november 2008 houdende het toekennen van een 

bijkomende exclusiviteit aan Leiedal; 

Overwegende dat voornoemde exclusiviteiten toegekend werden tot aan de 

algemene vergadering van het jaar volgend op de hersamenstelling van de 

gemeenteraad; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van 

24 februari 2014 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van 

Leiedal van 27 mei 2014; 

Gelet op artikel 4, §2 van de statuten van Leiedal die de 'wederzijdse exclusiviteit' 

als volgt omschrijft:  

- Leiedal verstrekt de limitatief omschreven diensten op exclusieve en 

uitsluitende basis aan de deelnemende gemeente(n); en 

- De deelnemende gemeente(n) verbind(t)(en) zich ertoe exclusief en 

uitsluitend een beroep te doen op Leiedal, onverminderd het recht van de 

deelnemende gemeente(n) om deze activiteiten in eigen beheer uit te voeren; 

en  

- De exclusieve dienstverlening wordt verstrekt op kostendelende basis, d.w.z. 

de deelnemende gemeenten betalen aan Leiedal enkel hun aandeel in de 

gezamenlijke uitgaven en kosten, verbonden aan de door de op exclusieve 

basis verrichte diensten;  

Gelet op de statutenwijziging die werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 

heden waarbij de lijst van exclusieve diensten (bijlage 2 van de statuten van 

Leiedal) wordt aangepast;  

Overwegende dat Wevelgem al deel uitmaakt van de distributienetbeheerder 

Gaselwest en Infrax West met als werkmaatschappij Eandis respectievelijk Infrax; 

Overwegende dat binnen het deelnemerschap bij de distributienetbeheerders een 

aantal bevoegdheden, taken en opdrachten werden overgedragen, wat slechts één 

keer en aan één partij kan; 

Overwegende dat in het kader van deze bestaande deelnemerschappen al heel wat 

dienstverlening wordt aangeboden; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 2 april 2014 en d.d. 30 april 2014; 

Gehoord de toelichting gegeven door de heer burgemeester;  

 

BESLIST EENPARIG: 
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Artikel 1. De gemeente verbindt zich ertoe exclusief en uitsluitend een beroep te 

doen op Leiedal, onverminderd het recht van de gemeente om deze activiteiten in 

eigen beheer uit te voeren, voor volgende exclusieve diensten die omschreven zijn 

in de statuten van Leiedal:  

- Ruimtelijke beleidsplannen 

- Mobiliteitsplannen 

- Woonbeleidsplan 

- Beleidsplan onroerend erfgoed 

- Lokale mobiliteitsstudies en –onderzoek 

- Mobiliteitstoetsen bij niet complexe projecten 

- Actieplan Bouwkundig Erfgoed 

- Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 

- Energieactieplan 

- Lokaal toewijzingsreglement sociale huisvesting 

- Herwaarderingsplan voor beschermd onroerend erfgoed 

- Digitale Regio Kortrijk 

- Haalbaarheidsonderzoek van realisatie, herbestemming, opwaardering en/of 

vervangingsbouw van (verlaten) panden, sites en terreinen 

- Projectregie 

A. Voor realisatie, herbestemming, opwaardering en/of 

vervangingsbouw (verlaten panden, sites en terreinen 

B. Signalisatie bedrijventerreinen 

- Ondersteunen van de gemeentelijke dienst op vlak van Ruimtelijke 

planning/ruimtelijke ordening/Stedenbouw, Leefmilieu & natuur, Mobiliteit, 

Publieke ruimte, Waterbeheer en bekkenwerking, Duurzaamheid 

- Ondersteuning/advisering/behandeling 

vergunningsaanvraag/planmerscreening/projectmerscreening/ontheffingen 

van planmer/ontheffingen van projectmer. 

 

Artikel 2. Deze exclusiviteiten worden toegekend tot aan de algemene vergadering 

van het jaar volgend op de hersamenstelling van de gemeenteraden. 

 

Artikel 3. Beslist, voor zover als nodig, dat de opdrachten en dienstverlening 

aangeboden en uitgevoerd binnen het statutair doel van Gaselwest/Eandis en  

Infrax West/Infrax en/of op basis van wet, decreet of uitvoeringsbesluiten door 

Gaselwest/Eandis en Infrax West/Infrax gerealiseerd worden onverkort van 

toepassing blijven. 

Onderhavige toekenning doet in geen geval afbreuk aan, noch kan zij voorrang 

hebben op de samenwerkingsverbanden opgezet met en de engagementen genomen 

tegenover de distributienetbeheerder. 

 

Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de 

Intercommunale Leiedal, Pres. Kennedypark 10, 8500 Kortrijk. 

 

8. Gedeeltelijke afbraakwerken industriegebouw. 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, legt uit dat het concreet over het gebouw 

‘Bijttebier II’ gaat. Dit dossier is de afgelopen jaren al een aantal keer aan bod 

gekomen op de gemeenteraad. Enkele jaren geleden heeft de gemeente ‘Bijttebier I’ 

gekocht en op dit stuk zijn dan de Porseleinhallen gerealiseerd. Enkel jaren daarna 
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heeft de gemeente de kans gekregen om ook de overige gebouwen – Bijttebier II – 

te verwerven. Dit gebouw staat momenteel leeg en is verwaarloosd, vandaar het 

voorstel tot gedeeltelijke afbraak.  

 

De bestemming en de toekomst van de site zijn nog niet gekend. De burgemeester 

verwijst hier naar de enquête in het kader van het beleidsplan, waar de vraag gesteld 

werd aan de bevolking wat er met die open ruimte moest gebeuren. De antwoorden 

varieerden van groene ruimte over parking tot het optrekken van een nieuwbouw. 

De uiteindelijke bestemming moet dus nog verder voorbereid worden.  

 

Daarnaast deelt de burgemeester ook mee dat er regelmatig contacten zijn met de 

school SPWE, die daar vlak naast gelegen is. Binnen het schoolbestuur van SPWE 

zijn er heel wat ideeën voor het ontwikkelen van een lange termijnvisie op het 

schoolgebouw, de piste, de parking,… Het schoolbestuur heeft duidelijk 

aangegeven om verder te willen blijven investeren in de schoolomgeving en 

hiervoor indien mogelijk samen te werken met de gemeente. In die zin zal de 

gemeente dus zeker verder overleggen met de school, zodat bij de bepaling van een 

toekomstvisie rekening gehouden kan worden met de ontwikkeling van de totale 

omgeving.  

 

De burgemeester sluit af met het feit dat het bestuur op korte termijn in ieder geval 

de gebouwen wil afbreken. Nu is er leegstand, wat niet aantrekkelijk is en ook 

hergebruik van het gebouw wordt moeilijk. Het initiële idee van het onderbrengen 

van de noodbib in die gebouwen ging heel wat moeilijker zijn dan het huidige 

onderkomen, in Ter Mote.  

 

De heer Filip Daem, N-VA, vraagt waarom er slechts een gedeeltelijke afbraak 

gebeurt, als de gebouwen dan toch is zo’n slechte staat zijn. Wat blijft er dan nog 

overeind staan? Zijn er dan toch al concrete plannen om het overblijvende gedeelte 

te herbestemmen? 

 

De heer Kurt Parmentier, gemeentesecretaris, antwoordt dat een groot deel van de 

gebouwen in slechte staat zijn en dat die het voorwerp vormen van de opdracht. 

Naast de gebouwen is er ook nog een loods en die wordt wel behouden. De 

gemeente huurde vroeger een loods in de Kortrijkstraat, maar heeft die huur nu 

opgezegd en gebruikt de loods, die nog in een voldoende goede toestand is, voor de 

dienst openbare infrastructuur en mobiliteit. Binnen het totale complex betreft het 

dus een gedeeltelijke afbraak, maar het gebouw op zich wordt volledig afgebroken.  

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, is voorstander voor het ontwikkelen van een 

globale visie en hoort dat dit inderdaad de bedoeling is. Hij vraagt dan ook dat ook 

de gemeenteraad hier tijdig bij betrokken zal worden. Hij verwijst ook graag nog 

eens naar het Cultuurpad, dat hij als een eerder verwaarloosd pad omschrijft. Een 

tijdje geleden had Groen de suggestie gegeven om hier iets aan te doen. De afbraak 

van de gebouwen kan misschien de opportuniteit zijn om ook het Cultuurpad onder 

handen te nemen.  

 

De heer Stijn Tant, schepen van jeugd en milieu, antwoordt dat voor het eerste 

deeltje van het pad alvast een oplossing uitgewerkt is samen met de 

koerverenigingen. Het is de bedoeling dat er met platen een kleuren mozaïek 

geplaatst wordt, waar nu de klimop traagjes groeit, met daarin een venster voor en 
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naar de lokale jeugdverenigingen, om wat info te geven en/of hun activiteiten aan te 

kondigen.   

 

De heer Henk Vandenbroucke juicht dergelijk initiatief met medewerking van de 

gemeente toe. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘gedeeltelijke afbraakwerken 

industriegebouw’ een bijzonder bestek met nr. 2376/02914 werd opgesteld door de 

heer Johan Buyse, projectingenieur; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 118 092,68 euro 

(excl. btw) of 142 892,14 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 0200-00/221007/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; 

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. 2376/02914 en de raming voor de opdracht ‘gedeeltelijke afbraakwerken 

industriegebouw’, opgesteld door de heer Johan Buyse, projectingenieur.  

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  

De raming bedraagt 118 092,68 euro (excl. btw) of 142 892,14 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 0200-00/221007/IE-OVERIG (O8-ACT1). 
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9. Aanleg en heraanleg voetpaden 2014. 

De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, geeft aan dat het over een 

jaarlijks terugkerend agendapunt gaat. Er wordt een onderhandelingsprocedure 

voorzien met dezelfde aannemer als vorig jaar. In 2011 is er immers een 

aanbesteding gebeurd die kon verlengd worden. Gezien de prijs/kwaliteit- 

verhouding wil het bestuur verder werken met deze aannemer. In het bestek is 

opgenomen dat er voor 130 000 euro werken mogen uitgevoerd worden in 

verschillende straten. Voor de grotere werken aan voetpaden spreekt de gemeente 

een aannemer aan omwille van de efficiëntie- en kostenwinsten, de kleinere 

herstellingswerken gebeuren door de eigen diensten.  

 

De heer Francies Debels, sp.a, heeft gehoord dat er bij werken aan het voetpad in de 

Sportstraat heel wat problemen geweest zijn met de heraanleg door boomwortels 

die blijkbaar tussen de leidingen zaten. Zijn fractie is voorstander van de 

aanplanting van groen in de straten, maar vraagt of er in de toekomst niet meer 

gefocust kan worden op groen op pleintjes in plaats van in de straten, zodat 

dergelijke problemen zich niet meer kunnen voordoen.  

 

De schepen antwoordt dat het bomenbeleidsplan klaar is en zal voorgelegd worden 

aan de gemeenteraad. In het bomenbeleidsplan is opgenomen welke boom op welke 

plaats kan en mag voorzien worden. Dit kan evengoed betekenen dat er op bepaalde 

stroken geen bomen meer geplaatst zullen worden als daar geen plaats voor is.  

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, verwijst naar het punt rond voetpaden en de 

ongelijke kwaliteit ervan dat zijn fractie op een vorige zitting heeft aangebracht. 

Toen werd verklaard dat er geen overzicht bestaat van de verschillende situaties.  

Hij merkt vandaag agendapunten op betreffende overheidsopdrachten met bedragen 

van 150 000 en 180 000 euro. Voor voetpaden is op jaarbasis slechts 130 000 euro 

voorzien. Centen zijn natuurlijk relatief, maar als het nodig is om te investeren in 

een sportvloer, is het zeker en vast ook nodig om te investeren in de kwaliteit van 

de voetpaden. Dit betekent niet alleen wachten tot er nieuwe projecten zijn, maar 

ook proactief te werken. In een verder verleden heeft Groen ook de suggestie 

gedaan om een peter/meterschap in te voeren voor voetpaden om zo de meldingen 

beter te kunnen beheren. Het raadslid capteerde ook de afgelopen periode weer een 

aantal verhalen van losliggende tegels. De vraag blijft dus om hier actiever op in te 

zetten en meer middelen vrij te maken.  

 

De heer Tant wil niet beweren dat er geen enkele steen losligt, maar de gemeente 

doet haar best en zet er wel degelijk actief op in. Er is een werkleider aangetrokken 

en de medewerkers zijn elke dag op pad. De goede weg is zeker ingeslagen.  

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 1 juli 2011 betreffende de 

goedkeuring van het bijzonder bestek met nr. 2163/04511 van de oorspronkelijke 

opdracht ‘aanleg en heraanleg voetpaden 2011’, gegund voor het bedrag van 

251 220,81 euro (incl. btw) via openbare aanbesteding; 
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Overwegende dat in het oorspronkelijke bijzonder bestek met nr. 2163/04511 de 

mogelijkheid is opgenomen de opdracht te herhalen ingevolge een 

onderhandelingsprocedure volgens artikel 26, §1, 2°b van de wet van 15 juni 2006 

op de overheidsopdrachten, zijnde het gunnen van nieuwe werken, bestaande uit de 

herhaling van soortgelijke werken, aan de aannemer waaraan de eerste opdracht 

werd gegund door dezelfde aanbestedende overheid, op voorwaarde dat deze 

werken overeenstemmen met een basisontwerp en dat dit ontwerp het voorwerp 

uitmaakte van een eerste opdracht, gegund na aanbesteding of offerteaanvraag. 

Deze procedure is beperkt tot een periode van 3 jaar na het gunnen van de 

oorspronkelijke opdracht; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 

12 oktober 2011 betreffende de gunning van de oorspronkelijke opdracht aan 

Crombez Marc BVBA, Heernisse 2 te 8600 Diksmuide; 

Overwegende dat voor deze herhalingsopdracht een bijzonder bestek met  

nr. 2377/03014 werd opgemaakt; 

Overwegende dat de uitgave voor de opdracht ‘aanleg en heraanleg voetpaden 

2014’ wordt geraamd op 107 159,35 euro (excl. btw) of 129 662,81 euro  

(incl. 21% btw); 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het 

investeringsbudget op rekening 0200-00/224007/IE-overig (O8-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 26, §1, 2° b (nieuwe werken bestaande uit de 

herhaling van soortgelijke werken); 

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 opstarten van de gunningsprocedure 

voor de herhalingsopdracht ‘aanleg en heraanleg voetpaden 2014’, zoals voorzien in 

het bijzonder bestek met nr. 2377/03014 (gebaseerd op het oorspronkelijke 

bijzonder bestek met nr. 2163/04511). 

Artikel 2. De werken zullen gegund worden ingevolge onderhandelingsprocedure 

volgens artikel 26, §1, 2°b van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten 

aan de aannemer gelast met de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht. 

Artikel 3. Er wordt geen beroep gedaan op de mededinging. 

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

rekening 0200-00/224007/IE-overig (O8-ACT2). 

 

 

 



140 

Zitting van 9 mei 2014 

 

10. Renovatie sportvloer evenementenhal De Schelp. 

De heer Geert Breughe, schepen van sport, begint met de geschiedenis van het 

dossier. Op de gemeenteraad van 14 februari 2014 is een bestek goedgekeurd. In de 

loop van het gunningsproces is gebleken dat de technische specificaties blijkbaar te 

nauwkeurig omschreven waren. Het voldoende vrijwaren van het laten spelen van 

de concurrentie kon hierbij eventueel in het gedrang komen. Aangezien dit dossier 

ook gekoppeld is aan een subsidie van de Vlaamse overheid en de 

subsidievoorwaarden duidelijk verklaren dat de opdracht op een volkomen 

wettelijke manier moet gebeuren, is er in het college van 30 april 2014 beslist om 

geen risico te nemen om eventueel de subsidie van 60 000 euro te verliezen en om 

de opdracht dus stop te zetten.  

 

De schepen legt vandaag dus een nieuw dossier voor aan de gemeenteraad voor de 

renovatie van de sportvloer in De Schelp. De raming van het dossier ligt ietwat 

lager dan de raming in de vorige gemeenteraad. Bij de inschrijvingen was immers 

duidelijk geworden dat een lagere prijs mogelijk blijkt.  

 

De schepen vermeldt ook nog dat er door deze vertraging waarschijnlijk een aantal 

problemen zullen zijn bij het begin van het nieuwe sportseizoen. Dit is reeds 

besproken met de sportraad en de nodige oplossingen zullen gezocht worden.   

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘renovatie sportvloer 

evenementenhal De Schelp’ een bijzonder bestek met nr. 2378/03114 werd 

opgesteld door de heer Dieter Deleu, sportdienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 148 963,34 euro 

(excl. btw) of 180 245,64 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); 

Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende 

budgetwijziging; 

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 en artikel 157, 

betreffende dwingende en onvoorziene omstandigheden; 
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BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met  

nr. 2378/03114 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 148 963,34 euro (excl. btw) of 180 245,64 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). 

Artikel 5. Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 

 

11. Wandelpaden groenzones herstelling 2014. 

De heer Stijn Tant, schepen van milieu, stelt dat het belangrijk is dat onze 

wandelpaden comfortabel en veilig zijn. Daarom worden wandelpaden in 

groenzones, die aan herstelling toe zijn, jaarlijks aangepakt. Bovendien kan hiermee  

onkruidgroei tussen de betegeling vermeden worden. Dit jaar worden drie 

wandelpaden aangepakt.  

 

Ten eerste wordt het wandelpad Karrestraat - Architect Vanhoornelaan 

heraangelegd. Het betonnen pad is op verschillende plaatsen verzakt/opgestoken en 

de bovenlaag brokkelt uit. Dit pad wordt uitgebroken en er wordt een nieuwe 

betonlaag aangebracht. Ter hoogte van de bomen worden er wortelplaten gestoken 

om te vermijden dat de wortels in de toekomst het pad terug zouden opsteken. 

 

Een tweede project betreft de heraanleg van de toplaag van het wandelpad 

Kortrijkstraat - trakelweg Leie.  

De toplaag in ternair zand is beschadigd door paarden, die daar in feite niet 

toegelaten zijn. De toplaag wordt lichtjes afgeschaafd, er wordt nieuw ternair zand 

aangevoerd en alles wordt gefreesd, genivelleerd en verdicht zodat het pad terug 

comfortabel wordt. Na de werken worden constructies geplaatst om de paarden 

tegen te houden. 

Het laatste perceel behandelt de diverse herstellingen aan wandelpaden met een 

accent op de omgeving van de bejaardenwoningen in de Westakker. Het pad langs 

de bejaardenwoningen, dat de hoofdstraat van de Westakker verbindt met het ruime 

binnengebied, bestaat momenteel uit gebroken silexdallen. Deze worden vervangen 

door sterkere betontegels. Tegelijkertijd worden de verhardingen naar en rond de 

bejaardenwoningen ook aangepakt. Dit laatste wordt gefinancierd door de eigenaar, 

bouwmaatschappij De Vlashaard. 

 

Ten slotte worden op diverse andere plaatsen beperkte herstellingen uitgevoerd 

volgens noodzaak. 

 

 *  * 

  * 
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DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘wandelpaden groenzones herstelling 

2014’ een bijzonder bestek met nr. 2356/00914 werd opgesteld door de heer  

Geert Delaere, dienst milieu; 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (heraanleg wandelpad Karrestraat - A. Vanhoornelaan),  

raming: 19 800,00 euro (excl. btw) of 23 958,00 euro (incl. 21% btw) 

* Perceel 2 (herstelling toplaag wandelpad Kortrijkstraat - trakelweg Leie),  

raming: 10 154,00 euro (excl. btw) of 12 286,34 euro (incl. 21% btw) 

* Perceel 3 (diverse herstellingen wandelpaden),  

totale raming: 24 095,00 euro (excl. btw) of 29 154,95 euro (incl. 21% btw);  

waarbij de werken ten laste van de gemeente geraamd worden op 20 100 euro 

(excl. btw) of 24 321 euro (incl. btw) en het aandeel voor de werken ten laste van 

de bouwmaatschappij De Vlashaard geraamd wordt op 3 995 euro (excl. btw) of 

4 833,95 euro (incl. btw); 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht ten laste van de gemeente 

wordt geraamd op 50 054,00 euro (excl. btw) of 60 565,34 euro (incl. 21% btw) en 

de totale uitgave voor deze opdracht ten laste van de bouwmaatschappij  

De Vlaschaard geraamd wordt op 3 995 euro (excl. btw) of 4 833,95 euro  

(incl. 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 0680-00/220007/IE-OVERIG (O8-ACT3); 

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, §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. 

2356/00914 en de raming voor de opdracht ‘wandelpaden groenzones herstelling 

2014’, 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.  

* Perceel 1 (heraanleg wandelpad Karrestraat - A. Vanhoornelaan),  

raming: 19 800,00 euro (excl. btw) of 23 958,00 euro (incl. 21% btw) 

* Perceel 2 (herstelling toplaag wandelpad Kortrijkstraat - trakelweg Leie),  
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raming: 10 154,00 euro (excl. btw) of 12 286,34 euro (incl. 21% btw) 

* Perceel 3 (diverse herstellingen wandelpaden),  

totale raming: 24 095,00 euro (excl. btw) of 29 154,95 euro (incl. 21% btw); 

waarbij de werken ten laste van de gemeente geraamd worden op 20 100 euro  

(excl. btw) of 24 321 euro (incl. btw) en het aandeel voor de werken ten laste van de 

bouwmaatschappij De Vlashaard geraamd wordt op 3 995 euro (excl. btw) of 

4 833,95 euro (incl. btw). 

De totale uitgave voor deze opdracht ten laste van de gemeente wordt geraamd op 

50 054,00 euro (excl. btw) of 60 565,34 euro (incl. 21% btw) en de totale uitgave 

voor deze opdracht ten laste van de bouwmaatschappij De Vlaschaard wordt 

geraamd op op 3 995 euro (excl. btw) of 4 833,95 euro (incl. 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 0680-00/220007/IE-OVERIG (O8-ACT3). 

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

5 firma’s. 

12. Afbraak schuren Spoorwegstraat, verrekening. 

De heer Mathieu Desmet, schepen van wonen, stelt dat het hier om een verrekening 

van meer dan 10% gaat ten opzichte van het initiële gunningsbedrag en dat die dus 

aan de gemeenteraad voorgelegd moet worden. Deze meerkosten zijn een gevolg 

van de sanering van de site. De schuren zijn intussen gesloopt. Op termijn komt er 

een mooie groenzone. Voor de sloop bleek dat de aannemer nog een deeltje 

meubilair diende te verwijderen uit een schuur. Dat leidde tot 1 500 euro 

meeruitgaven, exclusief btw. Hoofdreden voor de verrekening is echter dat er zich 

onder de vloerplaat van een schuur nog asbest bevond. Die werd er uitgegraven, een 

paar honderd ton aarde werden hiervoor verwijderd en asbest en aarde werden 

vervolgens gescheiden.  

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, stelt dat hij voor zijn tussenkomst normaal 

de powerpoint zou gebruiken. Maar hij zal dit toch maar niet doen. ‘De power zit 

hier en to the point kom ik meteen.’ 

Hij vervolgt: 

“Met betrekking tot dit agendapunt hebben wij met niet-geringe verbijstering 

vastgesteld dat voor deze aannemingswerken, die oorspronkelijk werden gegund 

voor een bedrag van 35 574,00 euro, inclusief btw, er nu een bedrag aan 

meerwerken ten belope van 10 425,36 euro wordt gevraagd door de aannemer. 

 

Op zich is dit reeds bijzonder opmerkelijk dat men voor relatief eenvoudige werken 

moet vaststellen dat men insteekt voor een bepaald bedrag om finaal dan maar 

liefst 30% meer te durven komen vragen. 

 

Wij wensen namens onze fractie in ieder geval de aandacht te vestigen op het bestek 

dat naar aanleiding van deze werken is opgemaakt. 

Onder paragraaf III ‘Technische bepalingen van het bestek’ is uitdrukkelijk 

voorzien dat in de aannemingsprijs alle mogelijke werken die met deze aanneming 

kunnen verband houden, inbegrepen zijn. 

Ik citeer uitdrukkelijk uit de bepalingen: 

‘Bijkomende leveringen en prestaties die als dusdanig niet expliciet zouden 

beschreven zijn in het bijzonder bestek, detailplannen of uitvoeringsschema’s, maar 



144 

Zitting van 9 mei 2014 

 

onontbeerlijk zijn voor een volledige en vakkundige uitvoering van de werken of 

technische installaties, maken integraal deel uit van de overeenkomst en worden 

verondersteld te zijn opgenomen in de prijsbieding. 

Eventuele leemtes of opmerkingen moeten gemeld worden bij de inschrijving. Zo 

niet worden deze verondersteld te zijn inbegrepen in de offerte.’ 

 

Of anders gesteld, al wat niet werd opgenomen in de prijsbieding wordt 

verondersteld integrerend deel uit te maken van de overeenkomst en m.a.w. van 

datgene wat de heer Bintein verondersteld werd uit te voeren. 

 

Het gaat dus onder geen enkel beding op dat voor deze werkzaamheden nog een 

extra meerprijs zou betaald worden. 

 

Al hetgeen ter plaatse is uitgevoerd, was vooraf perfect te voorzien of minstens 

voorzienbaar en is inbegrepen in de prijs waartegen destijds de gunning is gebeurd. 

 

Dit wordt trouwens nog verder ondersteund door de technische voorschriften, 

waarbij ik o.m. verwijs naar de in het bestek beschreven werkcondities omtrent orde 

en netheid, omtrent het verwijderen van afval, alsook de voorschriften die zijn 

opgenomen m.b.t. de afbraak van de constructie, zowel algemeen als vrijstaand. 

 

Tal van bepalingen uit het bestek maken het volstrekt onmogelijk voor de heer 

Bintein om nog aanspraak te kunnen maken op vergoeding van beweerde 

meerwerken. 

 

Het dient trouwens ook opgemerkt dat het A4-document dat de heer Bintein heeft 

ingediend reeds dateert van 4 april 2013 en wij intussen al 13 maanden verder zijn. 

 

Dergelijke zaken dienen volgens onze fractie veel sneller te worden opgevolgd 

tenzij er bepaalde redenen zouden zijn om dit dossier met zo veel vertraging op de 

gemeenteraad te brengen, wat wij dan ook zeer graag van u zouden vernemen. 

 

Wij zien uit naar de reactie van de bevoegde schepen alvorens in deze ons 

stemgedrag te kunnen bepalen.” 

 

De heer Mathieu Desmet zegt dat hij het met het raadslid eens is dat er een te grote 

tijdspanne ligt tussen de offerte van Bentein en het voorleggen ervan aan de 

gemeenteraad. Ingenieur Johan Buyse heeft dit dossier opgevolgd, wat deels een 

verklaring kan zijn (nvdr: de heer Buyse was lange tijd afwezig wegens ziekte). Wat 

betreft de verantwoording van de meerwerken, verwijst hij naar zijn toelichting van 

zonet: meer bepaald het verwijderen van meubilair, dat achtergebleven was, maar 

vooral de vervuiling waarop men gestoten is bij de afbraak. Er was inderdaad een 

verslag inzake mogelijke vervuiling, maar de asbest onder de vloerplaten was hierin 

niet gekend.  

De schepen vindt het niet meer dan normaal dat, wanneer bij een afbraak asbest 

aangetroffen wordt, dit, in het belang van de veiligheid en de volksgezondheid, zo 

vlug als mogelijk en totaal verwijderd wordt. Een volledige sanering van de site is 

van groot belang. Belangrijk is dat alles opgekuist is en dat de schuren gesloopt 

zijn. 

 

De heer Vanhaverbeke verwijst naar de samenvattende opmetingsstaat. Daar staat 

duidelijk vermeld dat de opdracht voor een totale prijs uitgevoerd wordt, voor een 
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forfaitaire prijs en staan heel wat zaken pro memorie vermeld. Er is geen enkele 

post VH voorzien, vermoedelijke hoeveelheid op te meten na de uitvoering. 

Eigenlijk zou dit op voorhand voorzien moeten zijn, maar dit was niet het geval. Hij 

omschrijft het als een ‘heel triestig dossier’. 

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, zegt dat een mens iets gelijkaardigs thuis kan 

tegenkomen bij de uitvoering van bepaalde werken. In een normale relatie met je 

aannemer, zal je ook vertrekken vanuit de idee: kon dit al dan niet vooraf geweten 

zijn? Er zijn vooraf controles gebeurd, de toestand werd ingeschat, maar het was 

niet geweten wat zich onder de vloerplaat bevond. Die lag daar nu eenmaal. Het 

werkt zo niet dat vooraf ook in de vloerplaat allerlei putjes gemaakt worden. Dus is 

pas bij uitvoering vastgesteld dat asbest aanwezig was. Dus die asbest bevindt zich 

op gemeentelijke eigendom. Dan kan niet zomaar gezegd worden aan de aannemer: 

‘Alle kosten zijn nu voor u.’ Misschien dat dit juridisch kan. Hij durft zich hier niet 

over uitspreken.  

De burgemeester wijst er nog op dat betrokken aannemer tegen vrij lage prijzen 

werkt, al verschillende malen prijs gemaakt heeft een stuk onder de raming. De 

werken bleken in orde uitgevoerd. Als nu bij een zoveelste samenwerking blijkt, dat 

er een onvoorzien probleem opduikt, dan kan dit zijn inziens niet zomaar 

afgewenteld worden op de aannemer. Mocht dit zelfs juridisch kunnen, dan lijkt dit 

binnen een normale relatie bouwheer-aannemer weinig billijk. Het gaat om 

bewezen kosten. Het is normaal dat die moeten betaald worden.  

De burgemeester wil ook nog eens stellen dat elke verrekening boven de 10% 

inderdaad aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. Dat zijn de afspraken. 

Gewoonlijk wordt hier dan op gereageerd… De burgemeester zou ook eens een 

lijstje kunnen brengen met dossiers die meer dan 10% minder zullen kosten dan de 

raming die op de gemeenteraad goedgekeurd werd. Dit gebeurt regelmatig. Ook dat 

is realiteit. Een paar weken geleden werd het inzaaien van graspaden toegewezen, 

een werk dat zal uitgevoerd worden voor iets meer dan de helft van de geraamde 

uitgaven.  

De heer Seynhaeve besluit dat er voor elke tegenvaller ook wel eens een meevaller 

is. Hij heeft er echter geen probleem mee dat het raadslid kritisch is, dit is zijn rol. 

Dat er een jaar tussen de offerte en de raadzitting zit, stemt ook de burgemeester 

niet tevreden. Dit is geen goede opvolging, maar dit doet niets af van de kern van de 

zaak, meer bepaald dat problemen op een correcte manier moeten opgelost worden. 

 

De heer Vanhaverbeke heeft geluisterd naar het relaas. Hij kan de burgemeester 

hierin volgen. Maar zijn vrees is: zal ook bij agendapunt 8 straks geen meeruitgave 

van 30% nodig blijken?  

 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, zegt dat bij de initiële behandeling van dit punt 

op de raad hij erop gewezen heeft dat er enorm veel vuil achtergebleven was op 

deze site door vroegere gebruikers. Hij vindt het dan ook jammer dat de heer 

Bintein 1 500 euro aanrekent om het vuil dat er nog stond, weg te voeren.  

Hij wil ook niet weerleggen dat de heer Bintein goedkoper werkt, maar vraagt zich 

wel af of deze aannemer zo ordentelijk werkt. Hij wijst op de vele overlast ten 

gevolge van de sloop, zowel op zaterdag als op zondag. Ook ’s avonds. 

Wat de uitvoering van de werken betreft, wijst hij erop dat indien zoveel ton aarde 

weggevoerd wordt, dat dan vervolgens de gezuiverde aarde moet teruggebracht 

worden. Daar heeft hij niks van gemerkt.  

Volgens het raadslid stond er daar ook nog een mazouttank. Hij leest nergens in het 

verslag waar die naartoe zou gegaan zijn. Het enige wat de aannemer heeft gedaan, 
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is zijn vuil op de vroegere spoorwegkoer gesmeten. Hij heeft daar de burgemeester 

op aangesproken, die zou zorgen dat dit verwijderd wordt. 

 

De heer Desmet vraagt om nota te nemen van de opmerkingen. Hij benadrukt de 

essentie: een opgekuiste site die als basis kan dienen voor de verdere herwaardering 

van de stationsomgeving.  

 

De heer Filip Daem, N-VA, is het ermee eens dat ‘we vooruit moeten’. Maar hij 

heeft een paar vragen bij het dossier. Er zou asbest in de grond zitten. Dat heeft hij 

nog niet meegemaakt, tenzij dit daar gestort is. Asbest zit normaal in een gebouw. 

 

De heer Desmet zegt dat dit daar inderdaad onder de vloerplaat gestopt werd. 

 

De heer Daem zegt dat dit dus om een historische vervuiling gaat. Die kosten 

kunnen mogelijk verhaald worden op de historische vervuiler. Of dit, gelet op het 

bedrag van de verrekening, wel economisch is om een procedure op te starten, is 

een andere vraag.  

Hij wijst op de enige informatie die voor de gemeenteraad ter beschikking was, 

mogelijk de enige informatie die de diensten kregen, meer bepaald een opsomming 

van uren en kilo’s, er is geen sprake van asbest. Als het daadwerkelijk om asbest 

ging, dan is dit het eerste wat hij ervan hoort, dit zat niet in het dossier, dat ter 

voorbereiding van de gemeenteraad ter beschikking lag. Is dit een document op 

basis waarvan de aannemer vraagt om betaald te worden of is dit een document op 

basis waarvan gevraagd wordt of deze werken uitgevoerd mogen worden, want de 

aannemer vraagt het advies aan de heer Buyse: ‘Gelieve hierover iets te laten weten. 

Beste dank.’ Als dergelijke vraag binnenkomt en het gaat om asbest, mogelijk 

historische verontreiniging, dan zullen de diensten dit toch op één of andere manier 

onderzoeken. Nu gaat de Wevelgemnaar dit betalen, terwijl misschien de 

mogelijkheid bestond om de kostprijs af te wentelen op de historische vervuiler. Net 

zoals in andere saneringsdossiers, moet dit worden nagegaan. De vraag is dus of dit 

in dit dossier al dan niet gebeurd is. Zo niet, is dit dan de gangbare praktijk? 

 

De heer Desmet gaat ervan uit dat dit niet de gangbare praktijk is. Hij vraagt de 

secretaris om de diensten dit verder te laten onderzoeken. Hij stelt dat de gemeente 

uit het bodemonderzoek wel degelijk wist dat er enige vervuiling was. Hij zal 

vragen aan de diensten om het aspect historische vervuiling en het verhalen van de 

kosten verder te onderzoeken. Maar wat vandaag voorligt, is het betalen van een 

aantal meerwerken, die nodig bleken. Hij dankt het raadslid voor de geformuleerde 

opmerkingen. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 

10 oktober 2012 betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht 

‘afbraak schuren Spoorwegstraat’ aan Bintein Paul, Ter Beemden 51 te  

8870 Izegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 29 400,00 euro  

(excl. btw) of 35 574,00 euro (incl. 21% btw); 

Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. 2255/05312; 
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Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk 

was om volgende wijzigingen aan te brengen: 

 
Meerwerken 

 
€ 8 616,00 

Totaal excl. btw = € 8 616,00 

Btw + € 1 809,36 

TOTAAL = € 10 425,36 

 

Overwegende dat hiervoor een offerte werd ontvangen op 4 april 2014; 

Overwegende dat deze verrekening het bestelbedrag overschrijdt met 29,31%, 

waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu 38 016,00 euro (excl. btw) of 

45 999,36 euro (incl. 21% btw) bedraagt; 

Gelet op de motivering voor deze verrekening:  

Opkuis en leeghalen van achtergebleven meubilair: 840 euro werkuren + 672 euro 

stortkosten = 1 512 euro 

Weghalen van nog te sorteren vervuilde grond met gevaarlijke inhoud (asbest):  

630 euro werkuren (kraanwerk) + 6 474 euro stortkosten (323,7 ton aan 20 euro) = 

7 104 euro; 

Overwegende dat de leidende ambtenaar, de heer Johan Buyse, gunstig advies 

verleende; 

Overwegende dat de uitgave voor deze verrekening voorzien is in het 

investeringsbudget, op rekening 0610-00/220007/IE-4; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 

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

wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §2, 1° a (limiet van 67 000,00 euro, excl. btw, 

niet overschreden); 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 

concessies voor openbare werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 7 en 8; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij 

voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen, inzonderheid  

artikel 42; 

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

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

 

BESLIST met 21 stemmen voor (CD&V: 18, Groen: 2, Vlaams Belang: 1) bij  

9 onthoudingen (N-VA: 6, sp.a: 3): 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan verrekening nr. 1 van de opdracht 

‘afbraak schuren Spoorwegstraat’ voor het totaal bedrag in meer van 8 616,00 euro 

(excl. btw) of 10 425,36 euro (incl. 21% btw). 

Artikel 2. De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget, 

op rekening 0610-00/220007/IE-4. 
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13. Definitieve aanvaarding straatnaam. 

Mevrouw Lobke Maes, schepen van cultuur, verwijst naar de zitting van  

14 februari 2014 waarin de straatnaam, Nelson Mandelastraat, voor een zijstraat van 

de Visserijstraat, voorlopig aanvaard werd. Nadien werd de gebruikelijke procedure 

opgestart, omvattende een openbaar onderzoek, ook aangekondigd in de infokrant, 

en een adviesvraag aan de culturele raad. Eén burger diende een bezwaar in. Hij uit 

hierbij zijn persoonlijke mening jegens de persoon van Nelson Mandela, een 

mening die niet gedeeld wordt vanuit het college van burgemeester en schepenen.  

Daarnaast adviseerde ook de culturele raad negatief. Ze weerleggen hierbij een 

aantal argumenten die vanuit het college geuit werden bij het voorstel van de 

straatnamencommissie, meer bepaald de Pesscherie. Zij stellen dat de schrijfwijze 

van dit voorstel niet moeilijker is dan vorige straatnamen. Zij zien ook geen 

verwarring mogelijk met het dichtbij gelegen feestzaaltje. En daarnaast vinden zij, 

zoals ook geformuleerd in de raadzitting bij de voorlopige aanvaarding, dat Nelson 

Mandela een grotere straat of plein verdient.  

De schepen zegt dat zich hier een opportuniteit stelt om een straatnaam toe te 

kennen aan Nelson Mandela. De aanleg van grotere straten of pleinen staat niet op 

de planning voor de nabije toekomst en een plein of straat herbenamen brengt heel 

wat ongemakken voor de bestaande bewoners met zich.  

 

De heer Jasper Stragier, Groen, vindt het spijtig dat het advies vanuit de culturele 

raad in de wind geslagen wordt. Hij vraagt zich af wat dan het nut is van dergelijk 

advies. Hij stelt voor om dit punt uit te stellen en toch nog eens grondig 

alternatieven te onderzoeken. 

 

Mevrouw Maes geeft toe dat een negatief advies eerder uitzonderlijk is. Maar ze 

stelt dat in deze een negatief advies wel begrijpelijk is daar de 

straatnamencommissie voor ongeveer 3/4
de

 bestaat uit leden van de culturele raad. 

Het is logisch dat mensen niet tegen het eigen initieel voorstel zijn. 

Ze wijst erop dat dergelijke straatnamencommissie geen wettelijk verplicht orgaan 

is. De gemeente wil deze mensen de kans geven om een voorstel te formuleren en 

heeft deze voorstellen al heel veel gevolgd. Nu is dit, omwille van de aangehaalde 

redenen, eens anders. 

 

De heer Jasper Stragier stelt vast dat de gemeente snel de naam Nelson Mandela wil 

toekennen en in die zin zijn kans mist. Dat is spijtig 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; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 14 februari 2014 houdende 

voorlopige aanvaarding van de straatnaam ‘Nelson Mandelastraat’ voor de nieuwe 

zijstraat van de Visserijstraat; 

Gelet op het openbaar onderzoek, gehouden van 1 maart 2014 tot 1 april 2014;  

Gelet op het advies van de culturele raad d.d. 27 februari 2014; 
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Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek door de 

burgemeester, de heer Jan Seynhaeve, d.d. 8 april 2014; 

Neemt kennis van de geformuleerde bezwaren; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om niet op 

deze bezwaren in te gaan: 

Voor wat betreft de bezwaren vanuit de culturele raad: 

 Bevestigt dat de voorgestelde naam vanuit de straatnamencommissie 

moeilijk te schrijven is. Stelt inderdaad vast dat in het verleden ook al 

dikwijls geopteerd werd voor moeilijker schrijfwijzen en meent dat in de 

toekomst hier wel degelijk rekening moet mee gehouden worden, ten 

behoeve van de duidelijkheid; 

 Stelt dat het inderdaad minder opportuun is om dezelfde naam te geven als 

een nabij gelegen feestzaaltje, maar stelt dat dit geen onoverkomelijk 

bezwaar hoeft te zijn; 

 Erkent dat toponiemen enige voorkeur kunnen wegdragen, maar dit is geen 

verplichting en recent werd al dikwijls voor een toponiem geopteerd; 

 Nelson Mandela verdient misschien een grotere straat, een plein, …. Maar 

het wijzigen van de naam van een bestaande straat, een bestaand plein is niet 

wenselijk, gelet op de weerslag op de bevolking die er woont. Andere grote 

straten, pleinen zijn niet gepland op korte termijn. 

Voor wat betreft het bezwaar van de heer Patyn: 

 Dit is een persoonlijke appreciatie, die niet algemeen gedeeld wordt, zie 

onder andere de Nobelprijs voor de Vrede die Nelson  Mandela gekregen 

heeft 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 23 april 2014; 

Gehoord de stemverklaring van de heer Jasper Stragier, namens de fractie Groen; 

 

BESLIST met 28 stemmen voor (CD&V: 18, N-VA: 6, sp.a: 3, Vlaams Belang: 1) 

bij 2 tegen (Groen):  

 

Art. 1 De nieuwe zijstraat van de Visserijstraat: ‘Nelson Mandelastraat’ te 

benamen. 

Art. 2 Het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven alle 

maatregelen van uitvoering te nemen. 

Art. 3 Afschrift van deze beslissing zal in drievoud ter kennisgeving worden 

overgemaakt aan de heer provinciegouverneur. 

 

14. Capaciteit gemeentelijk onderwijs. 

De heer Geert Breughe, schepen van onderwijs, verwijst naar de zitting van februari 

waarbij de capaciteit voor het gemeentelijk onderwijs vastgelegd werd per niveau 

en per vestiging. Deze capaciteitsbepaling was ingegeven om tot een goede 

spreiding te komen over de vestiging en om de goede inzet van uren zorg te 

garanderen. De capaciteitsbepaling kwam er ook in afspraak met de andere netten, 

waarmee meteen ook de inschrijvingsprocedure vastgelegd werd. 

De inschrijvingen van nieuwe leerlingen zijn goed en ordentelijk verlopen. 

Sommige mensen kwamen al vrij vroeg opdagen, maar er werd alvast niet aan de 

schoolpoort gekampeerd. Iedereen slaagde erin zijn kind in te schrijven naar wens. 
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Binnen het gemeentelijk onderwijs werd een betere spreiding bekomen, wat zeker 

van belang was voor de vestiging Kweekstraat.  

De publiciteit voor de Kweekstraat leidde zelf tot de verhuis van een aantal kleuters 

naar deze vestiging, wat, gelet op de bepaling van de capaciteit, de instroom zou 

beletten van heel nieuwe peutertjes. Om dit te vermijden wordt nu voorgesteld om 

voor deze specifieke afdeling de capaciteit met 10 kleuters te verhogen, zodat 

vanuit de basis weer aan een normale klasgrootte gebouwd kan worden. 

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, zal dit punt natuurlijk goedkeuren. Hij 

vindt dit een heel positieve ontwikkeling. Hij vraagt of er naar een volgend 

schooljaar toe weer een 4
de

 leerjaar mogelijk wordt in de afdeling Kweekstraat. 

 

De heer Breughe zegt dat dit ooit weer zou kunnen. De ruimte is er alvast. Wanneer 

er opnieuw voldoende leerlingen zijn, is het inderdaad de bedoeling om in de 

Kweekstraat een 4
de

 leerjaar te voorzien. Veel liever opnieuw een 4
de

 dan een 

verdere afbouw. Dit zou ook de nodige ademruimte geven aan de afdeling 

Hoogstraat.   

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de capaciteitsbepaling voor het gemeentelijk onderwijs door de 

gemeenteraad, in zitting d.d. 14 februari 2014; 

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, §3 dat bepaalt dat het schoolbestuur de capaciteit kan verhogen na 

de start van de inschrijvingen mits kennisgeving aan de schoolbesturen van de 

andere scholen gelegen in de gemeente; 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 afspraken rond de inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2014-2015 

voor het kleuter- en lager onderwijs tussen de diverse onderwijsnetten van de 

deelgemeente Wevelgem; 

Gelet op de vaststellingen na de opstart van de inschrijvingsperiode;  dat de 

capaciteit voor de afdeling Kweekstraat vrij nauw gezet werd en dat hierbij weinig 

rekening gehouden werd met de verschuiving van reeds ingeschreven kleuters, 

zodat een degelijke instroom van peuters gehypothekeerd wordt; 

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. 9 april 2014; 

Gelet op het overleg met de directies en de schoolbesturen van het lager onderwijs 

van de deelgemeente Wevelgem d.d. 30 april 2014; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. De gemeentelijke basisschool heeft een maximumcapaciteit van  

743 leerlingen.  
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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 + 10 =   79  

o lager: 3 * 24 =    72  

Goudenregenstraat:  

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

o lager: 5 * 24 =  120  

 

743 

 

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. 

 

15. Aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor algemene 

vergadering Jobpunt Vlaanderen. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Bij geheime stemming;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 februari 2014 houdende 

toetreding van de gemeente bij het Vlaams Selectiecentrum voor het 

Overheidspersoneel CVBA, ook ‘Jobpunt Vlaanderen’, ook ‘EVA Jobpunt 

Vlaanderen’ genoemd; 

Gelet op de statuten van Jobpunt Vlaanderen, in het bijzonder artikel 27 en op de 

brief van Jobpunt Vlaanderen van 31 maart 2014 houdende aansluiting gemeente 

Wevelgem bij Jobpunt Vlaanderen; 

Overwegende dat de gemeente recht heeft op een vertegenwoordiger in de 

algemene vergadering van Jobpunt Vlaanderen; 

Overwegende dat het noodzakelijk is zijn vertegenwoordiger in Jobpunt Vlaanderen 

aan te duiden voor deze legislatuur; 

Gelet op art 43, §2, 5° en 22° van het gemeentedecreet ;  

Gelet op de voordracht van de heer Frank Acke en de heer Hendrik Vanhaverbeke 

als vertegenwoordiger en de voordracht van de heer Filip Daem als plaatsvervanger; 

Gaat over tot de geheime stemming; 

De heer Frank Acke bekomt bekomt 24 stemmen, de heer Hendrik Vanhaverbeke 

bekomt 6 stemmen; 

De heer Filip Daem bekomt 28 stemmen, er zijn 2 onthoudingen; 

 

BESLIST :  

 

Artikel 1. De heer Frank Acke aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

gemeente om deel te nemen aan alle zittingen van de algemene vergadering van 

Jobpunt Vlaanderen tot de vervanging naar aanleiding van de vernieuwing van de 

gemeenteraad in 2019. 
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Artikel 2. De heer Filip Daem aan te duiden als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan alle zittingen van de 

algemene vergadering van Jobpunt Vlaanderen tot de vervanging naar aanleiding 

van de vernieuwing van de gemeenteraad in 2019. 

 

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan 

betrokkenen en aan Jobpunt Vlaanderen.   

 

16. Leiedal: algemene vergadering: aanstellen vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Bij geheime stemming; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging 

Intercommunale Leiedal (Leiedal); 

Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van 

24 februari 2014 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van 

Leiedal van 27 mei 2014; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

in het bijzonder artikel 44, 1
ste

 lid; 

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

Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 betreffende wijzigingen aan het decreet 

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het 

bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het 

bijzonder met betrekking tot presentiegelden; 

Gelet op de statuten van Leiedal, in het bijzonder artikel 44 dat bepaalt dat voor 

elke algemene vergadering de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald; dat de wijziging van dit artikel 

geagendeerd staat op de algemene vergadering van Leiedal van 27 mei 2014 

waardoor de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de volledige duur van de 

legislatuur kan worden aangeduid; 

Gelet op de voordracht van de heer Kevin Defieuw en de heer Arnold Seynnaeve 

als vertegenwoordiger en de voordracht van de heer David Hamers en  

de heer Nico Hellebuck als plaatsvervanger; 

Gaat over tot de geheime stemming; 

De heer Kevin Defieuw bekomt 24 stemmen, de heer Arnold Seynnaeve bekomt  

6 stemmen; 

De heer David Hamers bekomt 7 stemmen, de heer Nico Hellebuck bekomt  

22 stemmen, er is 1 onthouding; 

 

BESLIST: 

 

Artikel 1. De heer Kevin Defieuw aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

gemeente om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van Leiedal 

op 27 mei 2014 en verder aan alle zittingen van de algemene vergadering van 

Leiedal tot de vervanging naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad 

in 2019, onder voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging door de 

algemene vergadering van Leiedal van 27 mei 2014. 
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Artikel 2. De heer Nico Hellebuck aan te duiden als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de zitting van de 

algemene vergadering van Leiedal op 27 mei 2014 en verder aan alle zittingen van 

de algemene vergadering van Leiedal tot de vervanging naar aanleiding van de 

vernieuwing van de gemeenteraad in 2019, onder voorbehoud van goedkeuring van 

de statutenwijziging door de algemene vergadering van Leiedal van 27 mei 2014. 

 

17. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen: gewone algemene vergadering: aanduiden 

vertegenwoordigers en plaatsvervangers. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Bij geheime stemming; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 

Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen 

(Psilon); 

Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van 

31 maart 2014 om deel te nemen aan de zitting van de gewone algemene 

vergadering van Psilon van 19 juni 2014; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

in het bijzonder artikel 44, 1
ste

 lid; 

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

Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 betreffende wijzigingen aan het decreet 

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het 

bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het 

bijzonder met betrekking tot presentiegelden; 

Gelet op artikel 33 van de statuten van deze vereniging, dat onder meer bepaalt dat 

de algemene vergadering samengesteld is uit vertegenwoordigers van de 

deelnemende gemeenten; dat elke deelnemende gemeente minstens één 

vertegenwoordiger aanduidt maar desgewenst een bijkomende vertegenwoordiger 

kan aanduiden per begonnen schijf van 25 000 inwoners; dat artikel 33 van de 

statuten verder bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

dat de wijziging van dit artikel geagendeerd staat op de gewone algemene 

vergadering van Psilon van 19 juni 2014 waardoor de gemeentelijke 

vertegenwoordigers voor de volledige duur van de legislatuur kunnen worden 

aangeduid; 

Gezien de gemeente Wevelgem derhalve recht heeft op twee stemgerechtigde 

vertegenwoordigers;  

Gezien de gemeente, indien zij zich wenst te laten vertegenwoordigen door twee 

personen, het aantal stemmen dient te bepalen waarover iedere vertegenwoordiger 

beschikt;  

Gezien de gemeente Wevelgem als houder van 1 555 aandelen beschikt over  

1 555 stemmen in de algemene vergadering;  

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een 

vertegenwoordiger te laten optreden voor 777 aandelen, hetzij 777 stemmen, de 

andere voor 778 aandelen, hetzij 778 stemmen;  

Gelet op de voordracht van de heer Luc Defraye en de heer Arnold Seynnaeve als 

vertegenwoordiger voor 777 aandelen; 
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Gelet op de voordracht van de heer Mathieu Desmet en de heer Hendrik 

Vanhaverbeke als vertegenwoordiger voor 778 aandelen; 

Gelet op de voordracht van de heer Nico Hellebuck en de heer Filip Daem als 

plaatsvervanger voor 777 aandelen; 

Gelet op de voordracht van mevrouw Sofie Mol en de heer David Hamers als 

plaatsvervanger voor 778 aandelen; 

Gaat over tot de geheime stemming voor 777 stemmen; 

De heer Luc Defraye bekomt 24 stemmen;  

De heer Arnold Seynnaeve bekomt 6 stemmen; 

Gaat over tot de geheime stemming voor 778 stemmen; 

De heer Mathieu Desmet bekomt 23 stemmen;  

De heer Hendrik Vanhaverbeke bekomt 5 stemmen; 

Gaat over tot de geheime stemming voor de plaatsvervangers; 

De heer Filip Daem bekomt 8 stemmen; 

De heer David Hamers bekomt 8 stemmen; 

De heer Nico Hellebuck bekomt 20 stemmen; 

Mevrouw Sofie Mol bekomt 20 stemmen; 

 

BESLIST: 

 

Artikel 1. De heer Luc Defraye aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

gemeente om deel te nemen aan de zitting van de gewone algemene vergadering 

van Psilon op 19 juni 2014 en verder aan alle zittingen van de algemene 

vergadering van Psilon tot de vervanging naar aanleiding van de vernieuwing van 

de gemeenteraad in 2019, onder voorbehoud van goedkeuring van de 

statutenwijziging door de gewone algemene vergadering van Psilon van  

19 juni 2014 en dit voor 777 aandelen. 

 

Artikel 2. De heer Mathieu Desmet aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

gemeente om deel te nemen aan de zitting van de gewone algemene vergadering 

van Psilon op 19 juni 2014 en verder aan alle zittingen van de algemene 

vergadering van Psilon tot de vervanging naar aanleiding van de vernieuwing van 

de gemeenteraad in 2019, onder voorbehoud van goedkeuring van de 

statutenwijziging door de gewone algemene vergadering van Psilon van  

19 juni 2014 en dit voor 778 aandelen. 

 

Artikel 3. Nico Hellebuck aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger 

van de gemeente om deel te nemen aan de zitting van de gewone algemene 

vergadering van Psilon op 19 juni 2014 en verder aan alle zittingen van de 

algemene vergadering van Psilon tot de vervanging naar aanleiding van de 

vernieuwing van de gemeenteraad in 2019, onder voorbehoud van goedkeuring van 

de statutenwijziging door de gewone algemene vergadering van Psilon van  

19 juni 2014 en dit voor 777 aandelen, in de vervanging van de heer Luc Defraye. 

 

Artikel 4. Mevrouw Sofie Mol aan te duiden als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de zitting van de gewone 

algemene vergadering van Psilon op 19 juni 2014 en verder aan alle zittingen van 

de algemene vergadering van Psilon tot de vervanging naar aanleiding van de 

vernieuwing van de gemeenteraad in 2019, onder voorbehoud van goedkeuring van 

de statutenwijziging door de gewone algemene vergadering van Psilon van 19 juni 

2014 en dit voor 778 aandelen, in de vervanging van de heer Mathieu Desmet. 
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Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan 

betrokkenen en aan Psilon.  

 

18. W.I.V.: algemene vergadering: aanstellen vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Bij geheime stemming;  

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging 

West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.);  

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van  

2 april 2014 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van de 

W.I.V. van 20 mei 2014;  

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

in het bijzonder artikel 44, 1
ste

 lid;  

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

Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 betreffende wijzigingen aan het decreet 

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het 

bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het 

bijzonder met betrekking tot presentiegelden; 

Gelet op de statuten van de W.I.V., in het bijzonder artikel 15; 

Gelet op de voordracht van mevrouw Hannelore Carlu en mevrouw Katleen 

Messely als vertegenwoordiger en de voordracht van de heer Jan Seynhaeve en 

mevrouw Ann Steelandt als plaatsvervanger; 

Gaat over tot de geheime stemming; 

Mevrouw Hannelore Carlu bekomt 8 stemmen, mevrouw Katleen Messely bekomt 

18 stemmen, er zijn 2 onthoudingen en 2 stemmen tegen; 

De heer Jan Seynhaeve bekomt 22 stemmen, mevrouw Ann Steelandt bekomt  

6 stemmen, er zijn 2 stemmen tegen; 

 

BESLIST:  

 

Art. 1. Mevrouw Katleen Messely aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

gemeente om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van de 

West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem op 20 mei 2014. 

 

Art. 2. De heer Jan Seynhaeve aan te duiden als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de zitting van de 

algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 

Wevelgem-Bissegem op 20 mei 2014. 

 

Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan 

betrokkenen en aan de W.I.V. 
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19. FIGGA: algemene vergadering: aanstellen vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Bij geheime stemming;  

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging 

FIGGA, financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 

24 april 2014 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van 

FIGGA van 20 juni 2014;  

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

in het bijzonder artikel 44, 1
ste

 lid;  

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

Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 betreffende wijzigingen aan het decreet 

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het 

bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het 

bijzonder met betrekking tot presentiegelden; 

Gelet op de statuten van FIGGA, in het bijzonder artikel 26; 

Gelet op de voordracht van mevrouw Lobke Maes en mevrouw Ann Steelandt als 

vertegenwoordiger en de voordracht van mevrouw Hannelore Carlu en  

de heer Jan Seynhaeve als plaatsvervanger; 

Gaat over tot de geheime stemming; 

Mevrouw Lobke Maes bekomt 22 stemmen, mevrouw Ann Steelandt bekomt  

5 stemmen, er zijn 3 onthoudingen; 

Mevrouw Hannelore Carlu bekomt 8 stemmen, de heer Jan Seynhaeve bekomt  

19 stemmen, er zijn 3 onthoudingen; 

 

BESLIST:  

 

Art. 1. Mevrouw Lobke Maes, aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

gemeente om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van 

FIGGA op 20 juni 2014. 

 

Art. 2. De heer Jan Seynhaeve aan te duiden als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de zitting van de 

algemene vergadering van FIGGA op 20 juni 2014. 

 

Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan 

betrokkenen en aan FIGGA. 

 

 

Bernard GALLE, schepen, verlaat de zitting. 
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BESLOTEN ZITTING 

20. Weddevermindering schepen. 

De gemeenteraad gaat akkoord met de herziening van de weddevermindering, 

retroactief vanaf 1 januari 2014, van de heer Bernard Galle, schepen. 

 

Namens de raad, 

 

De gemeentesecretaris, De voorzitter, 

 

 

 

K. PARMENTIER J. VANNESTE 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 


