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Zitting van 4 juli 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, 

Ann STEELANDT, Jasper STRAGIER, Andy VERVAEKE, Koen GRYMONPREZ, David 

HAMERS, Joachim NAERT, raadsleden 

 

Chris LOOSVELT, toegevoegd schepen 

 

Kurt PARMENTIER, gemeentesecretaris 

 

Verontschuldigd: Arnold SEYNNAEVE en Henk VANDENBROUCKE, 

raadsleden. 

 

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

behoorlijk werd bijeengeroepen bij brief van 26 juni 2014. 

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd. 

 

Vervolgens gaat hij over tot de agenda: 
 
OPENBARE ZITTING 

1. Aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator voor de herinrichting van de 

bedrijventerreinen Wevelgem-Zuid en Gullegem-Moorsele. 

2. Onderhouds- en herstellingswerken diverse wegen 2014. 

3. Sportcentrum Wevelgem, plaatsen bureau- en bergingscontainers. 

4. Aankoop van een gesloten bestelwagen voor de schrijnwerkersploeg. 

5. Levering en plaatsing van IBA's 2014. 

6. Gietasfalt en voegvulling 2014. 

7. Schoolgebouw Sint-Janstraat Moorsele, vernieuwen ramen. 

8. Plaatsen gasradiatoren in OC De Brouwerij. 

9. Interreg IVa project Leiestreek fase 2. 

10. Cultuurpad fase 2, eindafrekening. 

11. Tijdelijke politieverordening houdende het verbod om honden toe te laten in de 

gemeentelijke hovingen tijdens de hofconcerten in de zomer van 2014. 

12. Wijziging schoolreglement gemeentelijke basisschool. 

13. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel Wevelgem: invoering 

elektronische maaltijdcheques. 

14. Gemeente: budgetwijziging nr. 1. 

15. Samenwerkingsovereenkomst regionale ploeg renovatiebegeleiders 

projectsubsidie impulsfonds provincie West-Vlaanderen. 

16. Scholengemeenschap de Leiebrug: aanduiden afgevaardigde in het 

beheerscomité + plaatsvervanger. 
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BESLOTEN ZITTING 

17. Gemeentelijke brandweer: bevordering 1° sergeant. 

18. Gemeentelijke brandweer: bevordering sergeant. 

19. Gemeentelijke brandweer: bevordering korporaal. 

20.  Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro): vervangen 

ontslagnemend lid. 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator voor de herinrichting van de 

bedrijventerreinen Wevelgem-Zuid en Gullegem-Moorsele. 

Mevrouw Marie De Clerck, schepen, bevoegd voor bedrijventerreinen, verwijst 

naar de revitaliseringsstudies die gemaakt werden rond de bedrijventerreinen 

Wevelgem-Zuid en Gullegem-Moorsele door de intercommunale Leiedal.  

Nu is het kwestie om die revitalisering in de praktijk uit te werken, om met andere 

woorden de nodige werken uit te voeren. Maar hiervoor is heel wat geld nodig en is 

het essentieel dat subsidies bekomen worden van de Vlaamse overheid. Om voor 

subsidies in aanmerking te komen, moet eerst een ontwerp voor beide terreinen 

opgemaakt worden. Dat is de reden waarom aan de gemeenteraad vandaag 

voorgesteld wordt om een ontwerper aan te duiden.  

De schepen wijst erop dat de uitgave voor een ontwerper nooit een verloren kost is. 

Ook indien er geen subsidies toegekend worden, zullen de werken, op een iets 

langere termijn, uitgevoerd moeten worden.  

 

Maar in het huidige stadium is het dus van belang om zo snel als mogelijk een 

ontwerp te hebben. De ontwerper kan zich hiervoor baseren op de voorontwerpen 

die gevoegd zijn bij de revitaliseringsstudies. Aan de ontwerper wordt gevraagd om 

dit voorontwerp – eigenlijk een conceptnota – in de eerste plaats kritisch te 

bekijken. In het ontwerp komen heel wat elementen aan bod: het gaat zowel om de 

rioleringen, de wegenis, het groen als de verlichting. Al deze werken komen in 

aanmerking voor subsidie. De ontwerper moet ook optreden als 

afkoppelingsdeskundige naar de bedrijven toe, zodat zij een gescheiden afvoer 

kunnen realiseren op hun terrein zelf.  

 

De schepen wijst op een aantal belangrijke aandachtspunten voor de ontwerper.  

Het gaat om bedrijventerreinen, dit betekent dat de hinder en de impact voor de 

bedrijven ten gevolge van de werken, cruciaal is. De bedrijven moeten verder 

kunnen functioneren. Daarnaast moet de herinrichting voor het individueel bedrijf 

bekeken worden. Belangrijk is dat ook rekening gehouden wordt met een zekere 

fasering. Andere belangrijke zaken zijn natuurlijk budgetbewaking, duurzaamheid, 

aandacht voor het later onderhoud en beheer. 

 

Mevrouw De Clerck zegt dat er ook voor beide terreinen een aantal specifieke 

aandachtspunten zijn.  

Wat Gullegem-Moorsele betreft, wijst ze erop dat de voorstudie al afgesloten werd 

in 2007. Hier is dus extra actualisatie vereist. In het voorontwerp zijn nu lange 

parkeervakken voorzien binnen de straten. Vraag is of dit wel wenselijk is.  
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Moeten die allemaal behouden worden? In het meerjarenplan is de intentie 

aangegeven om een vrachtwagenparking te realiseren. Als een geschikt terrein 

gevonden wordt – en de nodige centen – dan lijkt het beter om een 

vrachtwagenparking in het ontwerp op te nemen, een aantal parkeervakken te laten 

verdwijnen om zo bijkomende ruimte te creëren voor fietsvoorzieningen. In het 

huidige voorontwerp zijn niet echt fietspaden voorzien binnenin het terrein. Dit zou 

beter wel het geval zijn, als de ruimte er is. 

In het huidig voorontwerp zijn een aantal voorstellen uitgewerkt voor gevaarlijke 

kruispunten. Hier moet nog een duidelijke keuze gemaakt worden.  

 

Voor Wevelgem-Zuid duidt de schepen twee belangrijke elementen aan. Ten eerste 

zijn er de fietsvoorzieningen op het Leiepad, waarover op de gemeenteraad al 

gedebatteerd werd. Het gaat over verlichting en veiligheid in combinatie met de 

laad- en loskade. Ten tweede is er het onderzoek naar een tweede uitrit, ontsluiting, 

voor het bedrijventerrein. In de studie rond de N8, die in een afsluitende fase zit, is 

één van de voorstellen immers om een bijkomende uitrit te voorzien voor het 

bedrijventerrein. De stedenbouwkundige haalbaarheid hiervan moet nog bekeken 

worden. Maar mocht dit stedenbouwkundig mogelijk zijn, dan kan dit ook verder 

meegenomen worden in het revitaliseringsdossier.  

 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, vraagt of op het terrein Wevelgem-Zuid 

parking zal voorzien worden langs de straat en niet op het voetpad. Hij heeft er al 

een paar maanden terug op gewezen dat de gemeente een parking heeft laten 

aanleggen op het voetpad, in de Vlamingstraat, direct als je de industriezone 

binnenrijdt. 

 

Mevrouw De Clerck antwoordt dat parkeren op het openbaar domein zo veel als 

mogelijk vermeden zal worden. Aan de bedrijven wordt gevraagd om het parkeren 

te organiseren op eigen terrein. In het ontwerp is er overal een fietspad voorzien in 

de Vlamingstraat.  

 

De heer Vansteenkiste zegt dat de bedrijven dus zelf hun parking moeten 

aanleggen. 

 

Mevrouw De Clerck antwoordt dat dit eigenlijk een beetje logisch is. Er wordt 

voorzien in ruimte voor de eigen werknemers, de bezoekers. Maar zoals gezegd zal 

de ontwerper ook dit aspect meenemen, zal inderdaad nagegaan worden hoe die 

individuele inrichting het best gerealiseerd kan worden. 

 

De heer Vansteenkiste vindt dit een gevaarlijk precedent. Als je dit doorvoert, hoe 

ga je dan bijvoorbeeld om met de scholen, waarvan het personeel heel wat 

parkeerruimte in het centrum benut. Moeten die ook zelf parking voorzien?  

Dan zullen er heel wat meer plaatsen zijn voor mensen die eens naar het centrum 

komen. 

 

Mevrouw De Clerck zegt dat het voorzien van eigen parkeergelegenheid standaard 

is voor bedrijventerreinen. Historisch is dit nu in dit geval anders gegroeid. 

 

De heer Vansteenkiste zegt dat de wagens nu op het voetpad staan. De reden 

hiervoor is dat de meerderheid beslist heeft om alle voorrangen van rechts weg te 
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nemen. Op deze manier kunnen de vrachtwagens door de Vlamingstraat rijden 

zonder te vertragen. Op die manier werd een autostrade gecreëerd. 

 

Mevrouw De Clerck zegt dat deze wijziging van de voorrangsregels in overleg 

gebeurd is met de aanwezige bedrijven. Ze ziet ook het oorzakelijk verband niet met 

het parkeren. 

 

De heer Marcel Masquelin, Vlaams Belang, verwijst naar het bedrijventerrein 

Gullegem-Moorsele. Zelfs als een bedrijf zijn eigen parkeerruimte voorziet, dan is 

de situatie nog anders wanneer een bedrijf heel wat af- en aanvoer heeft. Hij denkt 

hierbij aan het diepvriesbedrijf Van Marcke, dat ingesloten ligt. Hier staan soms 8 à 

10 vrachtwagens aan te schuiven op straat. Als er dan nog wat vrachtwagens naar 

een verderop gelegen bedrijf moeten, dan stropt het volledig. Dat merk je als je 

langs daar naar het recyclagepark rijdt.  

 

Mevrouw De Clerck zegt dat dit klopt. Het gaat hier natuurlijk eerder om 

kortstondige momenten. Via een parkeerverbod aan de overkant van het 

recyclagepark is het langdurig parkeren hier al voorkomen. Dit zijn kleine 

maatregelen die de veiligheid bevorderen. Maar het voorzien van een 

vrachtwagenparking kan voor een aantal zaken een grondige oplossing zijn.  

 

De heer Masquelin zegt dat het hier om het slechtste punt van het terrein Gullegem-

Moorsele gaat. Aan de zijkant van het bedrijf Van Marcke blijven al die 

vrachtwagens na sluitingstijd staan.  

 

Mevrouw De Clerck zegt dat een vrachtwagenparking precies hieraan een antwoord 

moet bieden.  

 

De heer Filip Daem, N-VA, vraagt naar de stand van het dossier betreffende de 

mogelijke tweede ontsluiting voor het industrieterrein Wevelgem-Zuid. Is dit 

afhankelijk van een beslissing van het gewest om daar eventueel een tweede uitgang 

te maken? 

 

Mevrouw De Clerck antwoordt dat de idee komt vanuit de studie rond de N8, 

opgemaakt door Vectris, in opdracht van het Vlaamse gewest, van het Agentschap 

Wegen en Verkeer. Deze studie had al moeten afgerond zijn, maar dit is nog niet 

het geval. In deze studie staat dat één van de mogelijke oplossingen om tot een 

betere doorstroming te komen op de N8 – en vanuit het bedrijventerrein – is om een 

tweede uitrit te realiseren vanuit dit bedrijventerrein. Daarbij wordt voorgesteld om 

het zo te organiseren dat het personenverkeer dat het bedrijventerrein verlaat en 

richting Bissegem moet, dit zou doen via de Moraviëstraat. Dit kan niet voor wie 

links op moet, richting Wevelgem, of het vrachtwagenverkeer, dat afgeleid wordt 

naar het hogere wegennet, linksaf dus.  

De schepen wijst erop dat dit zo staat in de voorlopige studie van Vectris, maar dat 

die dus nog niet afgerond, niet definitief, is. Maar deze piste is op vandaag al 

meegenomen in de ontwerpopdracht die vandaag uitgeschreven wordt, zodat dit, 

indien weerhouden, kan meegenomen worden.   

De twee studies worden dus in zekere zin gecombineerd, om zeker geen elementen  

over het hoofd te zien.  
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Maar, er is een grote maar, het moet stedenbouwkundig allemaal afgetoetst worden. 

Als het stedenbouwkundig niet kan, dan moet hier niet verder over nagedacht 

worden.  

 

De heer Marnix Vansteenkiste stelt vast dat dit samenvalt met de uitbreiding van 

Wevelgem-Zuid, richting Bissegem, meer bepaalde het extra deeltje industriezone 

dat onlangs gerealiseerd werd. 

 

Mevrouw De Clerck zegt dat ten gevolge hiervan inderdaad een link ontstaan is 

tussen bedrijventerrein en Moraviëstraat, maar volgens het RUP is dit enkel voor de 

hulpdiensten. Een gewone personenwagen kan en mag daar niet door.  

 

De heer Vansteenkiste wijst erop dat de mensen die ginds wonen tegen de 

mogelijke passage van bijkomende auto’s gekant zijn. Ze kregen ook de belofte dat 

dit niet zou kunnen. 

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, zegt dat in het RUP, het ruimtelijk 

uitvoeringsplan, inderdaad staat dat hier geen doorgaand verkeer mogelijk is. 

 

De heer Vansteenkiste stelt dat het bedrijf Sedac nog geprobeerd heeft om via deze 

weg te ontsluiten en dat is ook niet gelukt.  

 

Mevrouw De Clerck zegt dat het een element van de studie is, dat mee onderzocht 

wordt.  

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 19 februari 2014 houdende de gunning van de opdracht ‘projectregie opmaak 

subsidiedossiers bedrijventerreinen’ aan de Intercommunale Leiedal; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘aanstellen ontwerper, 

afkoppelingsdeskundige en veiligheidscoördinator voor de herinrichting van de 

bedrijventerreinen Wevelgem-Zuid en Gullegem-Moorsele’ een bestek met  

2 percelen met nummers 2389/04214 en 2390/04314 werd opgesteld door de heer 

Ignace Braecke, projectmanager Ondernemen en Ontwikkeling bij de 

Intercommunale Leiedal in opdracht van het gemeentebestuur Wevelgem; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op  

1 239 669,42 euro (excl. btw) of 1 500 000,00 euro (incl. 21% btw); 

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

offerteaanvraag; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het 

investeringsbudget, op rekening 0510-00/224007/IE-PB10 (PB10-ACT-3); 

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 23; 

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; 



227 

Zitting van 4 juli 2014 

 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen; 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele 

bouwplaatsen en latere wijzigingen; 

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

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

 

BESLIST met 23 stemmen voor (CD&V: 18, sp.a: 3, Groen: 1, Vlaams Belang: 1) 

bij 6 onthoudingen (N-VA): 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek dat bestaat uit twee percelen 

met de nummers 2389/04214 en 2390/04314 voor de opdracht ‘aanstellen 

ontwerper, afkoppelingsdeskundige en veiligheidscoördinator voor de herinrichting 

van de bedrijventerreinen Wevelgem-Zuid en Gullegem-Moorsele’, opgesteld door 

de heer Ignace Braecke, projectmanager Ondernemen en Ontwikkeling bij de 

Intercommunale Leiedal in opdracht van het gemeentebestuur Wevelgem.  

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten 

voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt  

1 239 669,42 euro (excl. btw) of 1 500 000,00 euro (incl. 21% btw). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van open 

offerteaanvraag. 

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

rekening 0510-00/224007/IE-PB10 (PB10-ACT-3). 

 

2. Onderhouds- en herstellingswerken diverse wegen 2014. 

De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, stelt dat dit bestek een lijstje van 

kleinere opdrachten omvat die in de komende periode zullen uitgevoerd worden.  

Hij vermeldt één bijzondere opdracht, meer bepaald een stukje asfalt tussen 

Ezelstraat en Wijnbergstraat, dat op vandaag nog privégrond is. Het is de bedoeling 

dit stukje op korte termijn kosteloos te verwerven, zodat dit werk kan meegenomen 

worden in de totaalopdracht. Op die manier worden ook meerwerken vermeden. 

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, zegt toch wat schrik te hebben van zaken te 

doen waar je nog niet zeker van bent. Het is goed om dit te voorzien in het bestek, 

maar hij raadt aan om dit zeker niet uit te voeren, alvorens de grond zeker van de 

gemeente is. 

 

De heer Stijn Tant merkt een zeker telepathisch vermogen op tussen het raadslid en 

hemzelf. Dit is inderdaad de bedoeling: pas uitvoeren als er zekerheid is omtrent de 

verwerving. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 
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Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘onderhouds- en herstellingswerken 

diverse wegen 2014’ een bijzonder bestek met nr. 2383/03614 werd opgesteld door 

de heer Geert Casier, dienst openbare infrastructuur en mobiliteit; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 164 896,10 euro 

(excl. btw) of 199 524,28 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 0200-00/224007/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 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. 2383/03614 en de raming voor de opdracht ‘onderhouds- en herstellingswerken 

diverse wegen 2014’, opgesteld door de heer Geert Casier, dienst openbare 

infrastructuur en mobiliteit. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 

in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 164 896,10 euro (excl. btw) of 

199 524,28 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 0200-00/224007/IE-OVERIG (O8-ACT2). 

 

 

Filip DAEM, raadslid, verlaat de zitting. 

 

 

3. Sportcentrum Wevelgem, plaatsen bureau- en bergingscontainers. 

De heer Geert Breughe, schepen van sport, stelt dat de lokale voetbalploegen een 

succesvolle werking kennen en dan ook geconfronteerd worden met een tekort aan 

ruimte. Voor SV Wevelgem zouden op het sportcentrum, in overleg met de club, 

een vijftal containers geplaatst worden: twee zullen dienen als bureel, als 

secretariaat en drie als berging. Deze containers komen aan het hoofdveld, achter 
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het doel. Door de plaatsing van deze containers ontstaat extra ruimte in het 

hoofdgebouw: waar nu het secretariaat is, komen er kleedkamers voor de 

scheidsrechters.  

De oorspronkelijke idee was om slechts drie containers te kopen en de 2 houten 

huisjes die er nu staan te behouden. Maar na overleg bleek het nuttiger om te 

opteren voor 5 eenvormige containers. In de budgetwijziging, geagendeerd op deze 

zitting, zijn hiervoor wat extra middelen voorzien.   

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘sportcentrum Wevelgem, plaatsen 

bureau- en bergingscontainers’ een bijzonder bestek met nr. 2386/03914 werd 

opgesteld door de heer Koen Bekaert, dienst gebouwen; 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 ‘bureaucontainers’, raming: 23 400,00 euro (excl. btw) of 

28 314,00 euro (incl. 21% btw) 

* Perceel 2 ‘bergingscontainers’, raming: 19 500,00 euro (excl. btw) of 

23 595,00 euro (incl. 21% btw); 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 

42 900,00 euro (excl. btw) of 51 909,00 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 deels voorzien is en deels zal 

voorzien worden in de eerstvolgende budgetwijziging in het investeringsbudget, op 

rekening 0740-00/230100/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, §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. 2386/03914 en de raming voor de opdracht ‘sportcentrum Wevelgem, plaatsen 

bureau- en bergingscontainers’, opgesteld door de heer Koen Bekaert, dienst 

gebouwen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
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overheidsopdrachten. De raming bedraagt 42 900,00 euro (excl. btw) of 

51 909,00 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 deels voorzien en zal deels voorzien 

worden in de eerstvolgende budgetwijziging in het investeringsbudget, op rekening 

0740-00/230100/IE-OVERIG. 

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

3 firma’s. 

 

 

Filip DAEM, raadsid, neemt terug deel aan de zitting. 

 

 

4. Aankoop van een gesloten bestelwagen voor de schrijnwerkersploeg. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘aankoop gesloten bestelwagen voor 

de schrijnwerkersploeg’ een bijzonder bestek met nr. 2391/04414 werd opgesteld 

door de heer Rik Soubry, dienst gebouwen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 17 355,37 euro 

(excl. btw) of 21 000,00 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 0119-03/240400/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. 2391/04414 voor de opdracht ‘aankoop gesloten bestelwagen voor de 

schrijnwerkersploeg’, opgesteld door de heer Rik Soubry, dienst gebouwen.  

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
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De raming bedraagt 17 355,37 euro (excl. btw) of 21 000,00 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 0119-03/240400/IE-OVERIG. 

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

5 firma’s. 

 

5. Levering en plaatsing van IBA's 2014. 

De heer Stijn Tant, schepen van milieu, verwijst naar de Europese verplichting tot 

zuivering van alle afvalwater. Aanvankelijk was de streefdatum hiervoor 2015, 

maar ondertussen is deze datum met 2 maal 6 jaar uitgesteld, wat dus betekent dat 

tegen 2027 alle afvalwater gezuiverd moet worden. Dit vereist onder andere de 

uitvoering van heel wat rioleringswerken, zodat de rioleringen dan het water naar de 

zuiveringsstations voeren.  

In meer landelijke gebieden zou de kostprijs van de aanleg van rioleringen te hoog 

zijn. Daarvoor wordt hier geopteerd voor de aanleg van zogenaamde IBA’s, 

installaties voor de individuele behandeling van afvalwater. Het is de bedoeling om 

in de gemeente 150 IBA’s te plaatsen. In 2012 werd gestart met de aanleg.  

De bedoeling is om er 10 per jaar te plaatsen. Hiertoe wordt een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de eigenaars. De gemeente staat in 

voor de plaatsing en het onderhoud. De afgelopen jaren werd goed samengewerkt 

met de aannemer en het oorspronkelijk bestek voorzag in de mogelijkheid om de 

opdracht met dezelfde aannemer nogmaals te verlengen.  

Na uitvoering van dit bestek zullen er dus een 30-tal IBA’s geplaatst zijn. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 februari 2012 betreffende de 

goedkeuring van het bijzonder bestek met nr. 2177/05911 van de oorspronkelijke 

opdracht ‘levering en plaatsing van IBA's’, gegund bij beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen van 18 april 2012 voor het bedrag van 

67 694,91 euro (inclusief btw) via algemen offerteaanvraag; 

Overwegende dat in het oorspronkelijke bijzonder bestek met nr. 2177/05911 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 

18 april 2012 betreffende de gunning van de oorspronkelijke opdracht aan Ecobeton 

water technologies, Hasseltsesteenweg 119 te 3800 Sint-Truiden; 
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Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘levering en plaatsing van IBA's 

2014’ een bijzonder bestek met nr. 2395/04614 werd opgesteld door de heer 

Maarten Tavernier, dienst milieu, overeenkomstig het basisontwerp zoals voorzien 

in het oorspronkelijke bestek met nr. 2177/05911; 

Overwegende dat de uitgave voor de opdracht ‘levering en plaatsing van IBA's 

2014’ wordt geraamd op 56 664,31 euro (excl. btw) of 68 563,82 euro  

(incl. 21% btw); 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het 

investeringsbudget, op rekening 0310-00/228007/IE-PB1 (PB1-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, 2° b (nieuwe werken, bestaande uit de 

herhaling van soortgelijke werken/diensten); 

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 ‘levering en plaatsing van IBA's 2014’, zoals voorzien 

in het oorspronkelijke bijzonder bestek met nr. 2177/05911. 

 

Artikel 2. Er wordt geen beroep gedaan op de mededinging. Overeenkomstig 

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

een offerte gevraagd aan de aannemer gelast met de uitvoering van de 

oorspronkelijke opdracht, zijnde Ecobeton water technologies,  

Hasseltsesteenweg 119 te 3800 Sint-Truiden. 

 

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

rekening 0310-00/228007/IE-PB1 (PB1-ACT3). 

 

6. Gietasfalt en voegvulling 2014. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘gietasfalt en voegvulling 2014’ een 

bijzonder bestek met nr. 2396/04714 werd opgesteld door de heer  

Steven Van Heuverswijn, dienst openbare infrastructuur en mobiliteit; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 9 000,00 euro 

(excl. btw) of 10 890,00 euro (incl. 21% btw); 

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

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
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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, 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. 2396/04714 en de raming voor de opdracht ‘gietasfalt en voegvulling 2014’, 

opgesteld door de heer Steven Van Heuverswijn, dienst openbare infrastructuur en 

mobiliteit. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt 9 000,00 euro (excl. btw) of 

10 890,00 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 0200-00/224007/IE-OVERIG (O8-ACT2). 

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

3 firma’s. 

 

7. Schoolgebouw Sint-Janstraat Moorsele, vernieuwen ramen. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘schoolgebouw Sint-Janstraat 

Moorsele, vernieuwen ramen’ een bijzonder bestek met nr. 2394/04514 werd 

opgesteld door de heer Rik Soubry, gemeentebestuur Wevelgem; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 33 300,00 euro 

(excl. btw) of 40 293,00 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 0119-03/221007/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 
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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. 2394/04514 en de raming voor de opdracht ‘schoolgebouw Sint-Janstraat 

Moorsele, vernieuwen ramen’, opgesteld door de heer Rik Soubry, gemeentebestuur 

Wevelgem. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt 33 300,00 euro (excl. btw) of 

40 293,00 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 0119-03/221007/IE-OVERIG (O8-ACT1). 

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

5 firma’s. 

 

8. Plaatsen gasradiatoren in OC De Brouwerij. 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, vraagt welke gasradiatoren vervangen zullen 

worden. Hij weet dat pas een tijdje terug al radiatoren vervangen werden in  

OC De Brouwerij. 

 

De heer Stijn Tant, schepen van jeugd, zegt dat dit klopt. Er is al een vervanging 

gebeurd, maar nog niet alle lokalen werden toen aangepakt. In de jeugdlokalen is dit 

bijvoorbeeld wel al gebeurd, maar nog niet waar de muziekvereniging zit. 

 

De heer Vansteenkiste vraagt of er voldoende toezicht is. 

 

De heer Tant zegt daar zelf af en toe aanwezig te zijn. Ook de gemeentelijke 

diensten komen langs in de gebouwen. Hij zegt dat ook het systeem heel wat 

verbeterd is. Bij de druk op een knop wordt er twee uur verwarmd, wat bijdraagt tot 

een lager verbruik. Bovendien zijn de toestellen in de jeugdlokalen heel robuust, 

wat toelaat dat kinderen spelen zonder dat er schade veroorzaakt wordt. 

 

 *  * 

  * 
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DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘plaatsen gasradiatoren in  

OC De Brouwerij’ een bijzonder bestek met nr. 2357/01014 werd opgesteld door de 

heer Koen Vandewiele, dienst gebouwen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 12 396,00 euro 

(excl. btw) of 14 999,16 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 0750-00/221007/IE-PB2 (PB2-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, 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. 2357/01014 voor de opdracht ‘plaatsen gasradiatoren in OC De Brouwerij’, 

opgesteld door de heer Koen Vandewiele, dienst gebouwen. De lastvoorwaarden 

worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 

12 396,00 euro (excl. btw) of 14 999,16 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 0750-00/221007/IE-PB2 (PB2-ACT2). 

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

5 firma’s. 

 

9. Interreg IVa project Leiestreek fase 2. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad van 10 juni 2011 van het 

INTERREG IVa project ‘Leiestreek van Bron tot monding fase 2’; 

Gelet op de financiële middelen die binnen dit Europese project voor Wevelgem 

werden gereserveerd voor de subsidiëring van de heraanleg van het pad tussen de 
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Peperstraat en de Beekstraat in Gullegem (actie 3 van het project) en de aanleg van 

een fietsverbinding tussen de Ballokstraat en de Ledegemstraat in Moorsele (actie 5 

van het project); dat een subsidiëring van 46 828,16 euro was voorzien; 

Gelet op het feit dat binnen dit project in 2013 een eerste maal een budgetwijziging 

werd aangevraagd om reden van moeizame onderhandelingen met de eigenaars 

voor de verwerving van de gronden voor de aanleg van een fietsverbinding tussen 

de Ballokstraat en de Ledegemstraat in Moorsele; 

Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad van 5 juli 2013 van het gewijzigd 

INTERREG IVa project ‘Leiestreek van Bron tot monding fase 2’; dat de geraamde 

kostprijs (inclusief subsidies) voor de gemeente Wevelgem 89 224,47 euro bedroeg 

en dat een subsidiëring van 45 700,34 euro was voorzien; 

Gelet op het feit dat het nodige bedrag voor de heraanleg en de omgevingswerken 

van het pad langs de Heulebeek tussen de Peperstraat en de Beekstraat in Gullegem 

initieel hoger werd ingeschat dan het bedrag aanvaard in de projectfiche van het 

Europese project en dat het uiteindelijke betaalde bedrag voor deze werken  

102 430,32 euro (excl. btw) bedraagt (zie beslissing van de gemeenteraad van  

29 mei 2013 houdende de eindafrekening voor de opdracht ‘heraanleg wandelpad 

noord Heulebeek Gullegem’); 

Gelet op de mogelijkheid om binnen het Europese INTERREG IVa programma 

‘Leiestreek van Bron tot monding – fase 2’ opnieuw een budgetwijziging aan te 

vragen waardoor in een bijkomende subsidie van 5 344,50 euro kan worden 

voorzien; dat derhalve een subsidiëring van in totaal 51 044,84 euro kan worden 

voorzien; 

Gelet op het voorstel tot budgetwijziging en de modelverklaring ‘document 9’ door 

Westtoer apb uitgewerkt, die een modelbeslissing vormt nodig voor de goedkeuring 

van het gewijzigde project;  

Gelet op de oplevering van de werken voor de heraanleg van het fietspad ter hoogte 

van de Peperstraat – Beekstraat in Gullegem;  

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

25 juni 2014; 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Art. 1. Het gewijzigd project ‘Leiestreek van Bron tot monding fase 2’ dat wordt 

voorgesteld om gefinancierd te worden door het INTERREG IV-programma 

France-Wallonië-Vlaanderen goed te keuren. De geraamde kostprijs (inclusief 

subsidies) voor de gemeente Wevelgem bedraagt 99 658,97 euro. 

 

Art. 2. Het aangepaste financieringsplan voor dit project eveneens goed te keuren, 

onder voorbehoud van goedkeuring van het aangepaste project door de stuurgroep 

van INTERREG IVa.  

 

Art. 3. De INTERREG IVa-financiering voor een bedrag van 51 044,84 euro aan te 

vragen, wat overeenkomt met 51,22 % van de totale uitgaven van het project te 

Wevelgem. 

 

Art. 4. De cofinancieringbewijzen waarin voorzien is door het financieringsplan aan 

te vragen. 
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Art. 5. Het project voor een bedrag van 48 614,13 euro met eigen middelen mee te 

financieren. 

 

Art. 6. ‘Westtoer apb’ als projectleider aan te stellen en hem zodra het project door 

de stuurgroep van INTERREG IVa is goedgekeurd, machtiging te verlenen voor 

alle verbintenissen die door laatstgenoemde worden aangegaan in naam van alle 

projectpartners. 

 

Art. 7. Tot het naleven van de Europese regelgeving inzake informatie en 

bekendmaking van de Europese medefinanciering, inzake bevordering van de 

gelijke kansen en inzake overheidsopdrachten. 

 

Art. 8. Te verklaren dat de beschikbaar gestelde financieringen niet gebruikt worden 

en zullen worden in het kader van andere Europese projecten. 

 

Art. 9. Belast het college van burgemeester en schepenen met de verdere opvolging 

van dit project en subsidiedossier. 

 

10. Cultuurpad fase 2, eindafrekening. 

De heer Mathieu Desmet, schepen, wijst erop dat deze verrekening wel degelijk 

betrekking heeft op de tweede fase. De eerste fase omvatte de aanleg van het pad 

voor de Porseleinhallen. De tweede fase, die uitgevoerd werd in 2010, omvatte het 

doortrekken van het pad, inclusief de heraanleg van het Guldenbergplein.  

Dit was een belangrijke opdracht, die gegund werd voor 407 000 euro, zonder btw. 

De oorspronkelijke raming voor de opdracht was trouwens 466 000 euro, zonder 

btw, waarbij de eindafrekening trouwens nauw aansluit. 

 

De heer Desmet dankt de gemeentesecretaris omdat in het dossier een grondige 

motivering opgenomen is omtrent de diverse meerwerken, opgemaakt door het 

ingenieursbureau Cnockaert, ontwerper.  

De schepen overloopt een aantal aspecten: het aanpassen van bomen en hagen, het 

voorzien van blindegeleidetegels… Alles samen is er natuurlijk een overschrijding 

van het gunningsbedrag met meer dan 10%, waarvan wat meer dan 9 865 euro 

onvoorziene werken en voor een bedrag van 8 298 euro speling in de vermoedelijke 

hoeveelheden. 

 

De heer Desmet anticipeert op de vraag rond de timing van het voorbrengen van 

deze verrekening. De werken dateren inderdaad van 2010. Het kon dus vroeger.  

De opvolging van het dossier verliep door personele omstandigheden wat minder 

vlot. 

 

De heer Vanhaverbeke, N-VA, had zijn bedenkingen bij de timing. Hij noteert dat 

dit toegelicht is. Hij stelt dat er een verschil is tussen meerwerken en verrekeningen. 

Bij wijze van voorbeeld verwijst hij naar de mooie muur die geplaatst werd op het 

Guldenbergplein. Om te vermijden dat er fietsen tegen deze kunstmuur zouden 

geplaatst worden, werd hier een buxushaag geplaatst. Dit had toch kunnen voorzien 

worden, dat daar een haagje vereist was, dat er gevaar was voor de plaatsing van 

fietsen, zeker in de nabijheid van een bushalte. Dus als verrekening zeker te 

vermijden. 
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De heer Vanhaverbeke is de muur eens gaan bekijken. Heel bovenaan de muur stelt 

hij schade vast. Je zou al een tandem verticaal moeten plaatsen om deze schade te 

veroorzaken. Blijkbaar zijn er nog onvoldoende buxussen om alle schade te 

vermijden. Natuurlijk, als je weet van wie de foto beschadigd werd, dan is het 

mogelijk om te weten wie dit gedaan heeft, merkt het raadslid op. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 oktober 2008 betreffende de 

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

opdracht ‘aanleg cultuurpad, fase 2 en herinrichting Guldenbergplein’, met name de 

openbare aanbesteding; 

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

17 december 2008 betreffende de goedkeuring van de gunning van deze opdracht 

aan Penninck NV, Rumbeeksegravier 110 te 8800 Roeselare, tegen het nagerekende 

en verbeterde inschrijvingsbedrag van 407 710,61 euro, excl. btw; 

Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. WL0096; 

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

11 februari 2009 betreffende de goedkeuring van de aanvangsdatum van deze 

opdracht, zijnde 25 mei 2009; 

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

1 april 2009 betreffende de goedkeuring van verrekening nr. 1 voor een bedrag in 

meer van 13 908,75 euro, excl. btw; 

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

13 januari 2010 betreffende de goedkeuring van verrekening nr. 2 voor een bedrag 

in meer van 8 813,89 euro, excl. btw en de termijnsverlenging van 10 werkdagen; 

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

10 februari 2010 betreffende de goedkeuring van verrekening nr. 3 voor een bedrag 

in meer van 6 560,40 euro (excl. btw) en de termijnsverlenging van 5 werkdagen; 

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

10 maart 2010 betreffende de goedkeuring van verrekening nr. 4 voor een bedrag in 

meer van 2 000,00 euro (excl. btw) en de termijnsverlenging van 3 werkdagen; 

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

26 mei 2010 betreffende de goedkeuring van verrekening nr. 5 voor een bedrag in 

meer van 1 041,70 euro (excl. btw); 

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

3 maart 2010 betreffende de goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige 

oplevering van 27 januari 2010, opgesteld door de ontwerper, mevrouw Ann 

Cnockaert van TV Bureau Cnockaert NV en Werkplaats voor Architectuur ‘WVA’, 

Hoogweg 40 te 8940 Wervik; 

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

22 februari 2012 betreffende de goedkeuring van het proces-verbaal van definitieve 

oplevering van 3 februari 2012, opgesteld door de ontwerper, mevrouw Ann 

Cnockaert van TV Bureau Cnockaert NV en Werkplaats voor Architectuur ‘WVA’, 

Hoogweg 40 te 8940 Wervik; 

Overwegende dat de ontwerper, mevrouw Ann Cnockaert van TV Bureau 

Cnockaert NV en Werkplaats voor Architectuur ‘WVA’, Hoogweg 40 te  



239 

Zitting van 4 juli 2014 

 

 

8940 Wervik, de eindafrekening opstelde, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de 

werken 460 957,81 euro, excl. btw, bedraagt, als volgt gedetailleerd: 

 

Gunning 
 

€ 407 710.61 

Verrekening nr. 1 + € 13 908,75 

Verrekening nr. 2 + € 8 813,89 

Verrekening nr. 3 + € 6 560,40 

Verrekening nr. 4 + € 2 000 

Verrekening nr. 5 + € 1 041,70 

Prijsherzieningen + € 2 758,26 

Totaal met herzieningen = 442 793,61 

Eindafrekening + 18 164,20 

TOTAAL = € 460 957,81 

 

Gelet op de verantwoordingsnota zoals opgemaakt door de ontwerper, mevrouw 

Ann Cnockaert van TV Bureau Cnockaert NV en Werkplaats voor Architectuur 

‘WVA’, Hoogweg 40 te 8940 Wervik; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het 

investeringsbudget op rekening 0200-00/224007 IE-VORIGDJ; 

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 15; 

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; 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §1; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij 

voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen; 

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 eindafrekening voor de opdracht 

‘aanleg cultuurpad, fase 2 en herinrichting Guldenbergplein’, opgesteld door de 

ontwerper, mevrouw Ann Cnockaert van TV Bureau Cnockaert NV en Werkplaats 

voor Architectuur ‘WVA’, Hoogweg 40 te 8940 Wervik, waaruit blijkt dat de 

werken een eindtotaal bereikten van 460 957,81 euro, excl. btw. 

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

rekening 0200-00/224007 IE-VORIGDJ. 

 

11. Tijdelijke politieverordening houdende het verbod om honden toe te laten 

in de gemeentelijke hovingen tijdens de hofconcerten in de zomer van 

2014. 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, vertelt dat de hofconcerten weer starten op 

de tweede donderdag van juli. Deze concerten vereisen een aantal begeleidende 

maatregelen van politionele aard. Er is het verbod op de verkoop van sterke dranken 
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in de nachtwinkels. Via de algemene politieverordening kan de burgemeester hier 

zelf optreden bij evenementen met meer dan 1 500 aanwezigen, wat ook zal 

gebeuren. Dit hoeft dus niet voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.  

Daarnaast is er de aanwezigheid van minstens twee wijkagenten voor toezicht. 

Tot slot wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de aanwezigheid van honden 

tijdens deze concerten te verbieden. Dit lijkt aangewezen, gelet op de drukte en de 

aanwezigheid van ook veel jonge kinderen. Bedoeling is om alle problemen te 

vermijden. Een uitzondering wordt hier gemaakt voor politiehonden en 

assistentiehonden voor personen met een handicap. 

De burgemeester maakt van de gelegenheid gebruik om te wijzen op de receptie 

voor de nieuwe inwoners en op de evenementen naar aanleiding van de 

Tourpassage om 15 uur, mogelijk gevolgd door een halve finale van het WK 

voetbal op groot scherm. 

 

Mevrouw Hannelore Carlu, N-VA, stelt vast dat blijkbaar niet alle nieuwe inwoners 

uitgenodigd worden. Vorig jaar had ze dit ook al gemeld voor deze nieuwe inwoner 

en toen was de uitleg dat dit mogelijk was omdat het een verhuis was in december, 

dat deze persoon met andere woorden het volgende jaar aan bod zou komen, maar 

dit blijkt toch niet het geval te zijn. 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, zegt dat dit verder zal opgevolgd worden. 

 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, vraagt of de verbodsbepalingen voor de 

nachtwinkels ook zullen gelden voor woensdag, indien de halve finale voetbal 

uitgezonden wordt. 

 

De burgemeester zegt dat hij zal afwachten, afhankelijk van de situatie. Zullen de 

Belgen voetballen of niet? Dat is het precies voordeel dat hij zelf die beslissing kan 

nemen. 

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, hoort dat de Tour volgende woensdag 

passeert om 15 uur. Hij meent dat gecommuniceerd werd dat alle verkeer afgesloten 

is tussen Menen en Wevelgem tot 15 uur. Dit betekent dat je om 15 uur weer mag 

rijden. Wat als de koers wat vertraging heeft? Komt de koers niet vroeger voorbij 

dan 15 uur? 

 

De burgemeester zegt dat het vermoedelijk wat vroeger wordt. Het is niet omdat een 

verbod gecommuniceerd wordt tot 15 uur, dat dit betekent dat er weer volop 

gereden mag worden vanaf 1 minuut over 3. Verbodstekens blijven gelden, ook 

agenten en seingevers kunnen zaken duidelijk maken. Bedoeling is natuurlijk dat na 

de passage, dus kort na 15 uur, zo snel als mogelijk het verkeer weer mogelijk 

wordt. De goedgekeurde tijdelijke verkeersreglementen hebben het inderdaad 

normaal gezien van een verbod tot 15 uur. 

 

De heer Kurt Parmentier, gemeentesecretaris, wijst erop dat normaal gezien 

geformuleerd wordt tot 15 uur of tot einde manifestatie. Zo wordt een duidelijke 

indicatie gegeven van het eindtijdstip, maar is het reglement ook voldoende sluitend 

om te vermijden dat er weer verkeer zou zijn voor de renners gepasseerd zijn. Zo is 

er duidelijkheid voor de burger en is er reglementaire duidelijkheid. 
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De heer Vanhaverbeke zegt dat de reglementen goed moeten uitgevoerd worden en 

dus voldoende duidelijk zijn. Het ware misschien beter een verbod te bepalen tot  

16 uur. Als cafés om 1 uur moeten sluiten, dan moeten ze ook niet langer open zijn. 

Je moet ook niet zeggen: ’t is nu 10 over 1, ’t is een beetje uitgelopen. 

 

De burgemeester nodigt het raadslid uit om eens samen het sluitingsuur te 

controleren. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat er naar jaarlijkse traditie hofconcerten (Palm Parkies) worden 

georganiseerd in de gemeentelijke hovingen tijdens de zomervakantie;  

Overwegende dat deze hofconcerten doorgaan telkens op donderdagavond van  

10 juli 2014 tot en met 21 augustus 2014;  

Dat deze hofconcerten aanvangen vanaf 19.45 u.; 

Overwegende dat er voor de hofconcerten een grote belangstelling is;  

Overwegende dat de aanwezigheid van honden in de gemeentelijke hovingen, 

tijdens de hofconcerten, een gevaar kan inhouden voor de openbare orde, rust en 

veiligheid, omwille van de drukke bezettingsgraad in de gemeentelijke hovingen op 

dat ogenblik;  

Overwegende dat het dan ook, in het belang van de openbare orde, rust en 

veiligheid aangewezen voorkomt om, tijdens de hofconcerten, in de gemeentelijke 

hovingen, de aanwezigheid van honden te verbieden; 

Overwegende dat daarbij evenwel uitzondering dient gemaakt te worden voor de 

honden die begeleid worden door leden van de politiedienst of een erkende 

bewakingsfirma, alsook de assistentiehonden die personen met een handicap 

begeleiden; 

Gelet op artikel 119, artikel 119bis en artikel 135, §2 van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 

sancties; 

Gelet op artikel 42, §3 en artikel 43, §1, 2° van het gemeentedecreet;  

 

BESLIST EENPARIG:  

 

Artikel 1: Tijdens de hofconcerten die gedurende de maanden juli en augustus 2014  

georganiseerd worden in de gemeentelijke hovingen, op 

donderdagavond, zijn honden niet toegelaten vanaf 19 u. tot einde 

manifestatie, met uitzondering van de honden die begeleid worden door 

leden van de politiedienst of een erkende bewakingsfirma en de 

assistentiehonden die personen met een handicap begeleiden. 

 

Artikel 2: Inbreuken tegen bovenvermeld artikel kunnen bestraft worden met een  

administratieve geldboete van maximum 350 euro.  

 

Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de korpschef van de politiezone 

Grensleie. 
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Artikel 4: Dit verbod zal kenbaar gemaakt worden door middel van aanplakking van 

dit reglement aan de verschillende ingangen van de gemeentelijke 

hovingen. 

 Verder zal dit reglement bekendgemaakt worden overeenkomstig  

artikel 186 van het gemeentedecreet.  

 

12. Wijziging schoolreglement gemeentelijke basisschool. 

De heer Geert Breughe, schepen van onderwijs, zegt dat er twee kleine 

aanpassingen aan het schoolreglement moeten gebeuren. Ten eerste gaat het om de 

capaciteitsbepaling. Het vastleggen van de capaciteit in de gemeentelijke 

basisschool is de afgelopen maanden al twee maal op de gemeenteraad gepasseerd. 

In feite gaat het om de bevestiging hiervan en de opname van de cijfers in het 

schoolreglement dat aan de ouders van de leerlingen bezorgd wordt bij het begin 

van het schooljaar. 

De tweede passage wordt opgelegd door het Vlaams decreet. Er wordt verwacht dat 

de ouders hun kinderen aanmoedigen om Nederlands te leren en positief staan ten 

aanzien van maatregelen voor het wegwerken van de taalachterstand.  
 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikelen 42, §3 en 43, §2, 2°; 

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

artikel 37, zoals gewijzigd door het decreet betreffende het onderwijs XXIII van  

19 juli 2013 (artikel II.14); 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de 

Vlaamse onderwijsraad, in het bijzonder artikel 21; 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een 

schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de 

ouders en de leerlingen regelt; Gelet op het schoolreglement basisonderwijs 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 juni 2008 en gewijzigd op  

11 september 2009, 9 september 2011, 8 juni 2012, 5 juli 2013, 14 februari 2014 en  

9 mei 2014; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 9 mei 2014 houdende de 

vaststelling van de capaciteit; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 28 mei 2014; 

Gelet op het overleg van de schoolraad van 22 mei 2014; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

BESLIST EENPARIG:  

 

Art. 1. In het schoolreglement wordt onder punt 2.1, artikel 4 Inschrijving, §6 

Capaciteitsbepaling, de tekst: 

 

Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen 

worden, als volgt bepaald : 
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- De capaciteit van de school: 868 leerlingen 

- De capaciteit van de vestigingsplaats Hoogstraat voor het niveau 

kleuteronderwijs: 140 kinderen 

- De capaciteit van de vestigingsplaats Hoogstraat voor het niveau lager 

onderwijs: 308 kinderen 

- De capaciteit van de vestigingsplaats Kweekstraat voor het niveau 

kleuteronderwijs: 84 kinderen 

- De capaciteit van de vestigingsplaats Kweekstraat voor het niveau 

lager onderwijs: 112 kinderen 

- De capaciteit van de vestigingsplaats Goudenregenstraat voor het 

niveau kleuteronderwijs: 84 kinderen 

- De capaciteit van de vestigingsplaats Goudenregenstraat voor het 

niveau lager onderwijs: 140 kinderen 

 

Vervangen door: 

 

Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen 

worden, als volgt bepaald : 

- De capaciteit van de school: 743 leerlingen 

- De capaciteit van de vestigingsplaats Hoogstraat voor het niveau 

kleuteronderwijs: 138 kinderen 

- De capaciteit van de vestigingsplaats Hoogstraat voor het niveau lager 

onderwijs : 250 kinderen 

- De capaciteit van de vestigingsplaats Kweekstraat voor het niveau 

kleuteronderwijs: 79 kinderen 

- De capaciteit van de vestigingsplaats Kweekstraat voor het niveau 

lager onderwijs: 72 kinderen 

- De capaciteit van de vestigingsplaats Goudenregenstraat voor het 

niveau kleuteronderwijs: 84 kinderen 

- De capaciteit van de vestigingsplaats Goudenregenstraat voor het 

niveau lager onderwijs: 120 kinderen 

 

Art. 2. In het schoolreglement wordt, met ingang van 1 september 2014, onder punt 

19.1, artikel 37, §4 de tekst: 

 

§4 Nederlands is de onderwijstaal van de school. 

Ouders moedigen hun kinderen aan om Nederlands te leren. 

 

Vervangen door: 

 

§4 Nederlands is de onderwijstaal van de school. 

Ouders moedigen hun kinderen aan om Nederlands te leren en staan positief ten 

aanzien van extra initiatieven en maatregelen die de school neemt om de 

taalachterstand van de leerlingen weg te werken. 

 

Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de coördinatie 

van het schoolreglement. 
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13. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel Wevelgem: invoering 

elektronische maaltijdcheques. 

De heer Frank Acke, schepen van personeel, zegt dat het de bedoeling is om 

elektronische maaltijdcheques in te voeren vanaf november 2014, met als referentie 

de prestaties van oktober, dit zowel voor het personeel van de gemeente als van het 

OCMW.  

Waarom gebeurt dit nu? Het is heel wat eenvoudiger dan de papieren cheques, die 

wel eens verloren geraken of over datum zijn. De elektronica vermijdt alle 

problemen. 

Bovendien is het zo dat de Nationale Arbeidsraad intussen geadviseerd heeft om 

vanaf 2016 de elektronische maaltijdcheque verplicht te maken. 

 

De schepen wijst erop dat het een heel eenvoudig systeem is, dat werkt met een 

betaalkaart, gekoppeld aan een rekening waarop door de werkgever het bedrag 

gestort wordt dat kan toegekend worden aan maaltijdcheques. 

Intussen is hiervoor ook een prijsvraag gebeurd en de keuze is gevallen op Sodexho. 

Zij hebben een goede dienstverlening en een ruim aanvaardingsnetwerk. Dit zijn 

plaatsen waar je terecht kan met je elektronische cheques.  

Er wordt uitdrukkelijk gekozen voor de elektronische cheques. Dit betekent dat niet 

langer papieren cheques verdeeld worden. Het is niet goed om twee systemen naast 

elkaar te laten werken. 

 

De heer Francies Debels, sp.a, vraagt of het personeel goed ingelicht wordt.  

Zullen ze ook weten hoeveel er op hun kaart bijkomt. 

 

De heer Frank Acke zegt dat de personeelsdienst in een goede begeleiding voorziet 

en dat alle informatie beschikbaar zal zijn. Het is ook een heel flexibel systeem, in 

die zin dat ook zal kunnen betaald worden met een gedeeltelijke cheque, bij manier 

van spreken.  

 

           *  * 

            * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 29 december 2008, gecoördineerd door het college van 

burgemeester en schepenen in zitting van 20 oktober 2010, meer in het bijzonder op 

artikel 224 inzake de maaltijdcheques; 

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

rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, opgemaakt in overleg met het 

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

27 mei 2014; 

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

14 mei 2014 houdende gunning van de opdracht elektronische maaltijdcheques 

gemeentepersoneel Wevelgem aan Sodexo Pass Belgium NV; 

Overwegende dat vanaf november 2014 (prestaties oktober 2014) gewerkt wordt 

met het systeem van elektronische maaltijdcheques; 

Overwegende dat ten gevolge hiervan de rechtspositieregeling aangepast moet 

worden; 
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Overwegende dat het gemeentebestuur Wevelgem moet bepalen of er 

keuzemogelijkheid is voor de werknemers tussen elektronische en papieren 

maaltijdcheques en wat de modaliteiten zijn van die eventuele keuzemogelijkheid; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om geen keuzemogelijkheid te geven aan de 

medewerkers, teneinde op efficiënte en eenvoudige wijze te werken; 

Overwegende dat voldoende begeleiding voor de medewerkers zal voorzien worden 

door Sodexo Pass Belgium NV en door de personeelsdienst; 

Overwegende dat bovendien vanaf 1 januari 2016 verplicht overgegaan moet 

worden op het systeem van elektronische maaltijdcheques; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 23 juni 2014, resulterend in een 

protocol van akkoord met ACV openbare diensten; 

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

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Volgende wijzigingen van rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel vast te leggen: 

 Vervanging artikel 224 door het volgend artikel 224:  

 

 Artikel 224. Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde 

van een maaltijdcheque bedraagt 5 euro. De werkgeversbijdrage bedraagt 

3,91 euro. 

Per gepresteerde dag wordt één maaltijdcheque toegekend. Het maximum 

aantal maaltijdcheques op jaarbasis wordt berekend door het aantal 

verlofdagen en het aantal feestdagen af te trekken van de jaarlijkse 

werkdagen. Voor andere afwezigheidsdagen, zoals ziekte, klein verlet, 

loopbaanonderbreking, …, worden geen maaltijdcheques toegekend. 

Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het 

werkjaar, wordt het aantal maaltijdcheques op jaarbasis pro rata verminderd. 

 

 Invoering artikel 224bis: 

 

Artikel 224bis. Vanaf 1 november 2014 (prestaties oktober 2014) worden 

de maaltijdcheques voor alle personeelsleden elektronisch aangemaakt.  

Het personeelslid ontvangt daartoe gratis een elektronische betaalkaart op 

naam. De maaltijdcheques in elektronische vorm worden op dezelfde manier 

berekend en toegekend als de maaltijdcheque op papieren drager en iedere 

maand gecrediteerd op de maaltijdchequerekening.   

 

De geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques is beperkt tot 

twaalf maanden, te rekenen vanaf het ogenblik dat ze op de 

maaltijdchequerekening geplaatst worden. 

Voor het gebruik van de elektronische maaltijdcheques kan de werknemer 

het saldo en de geldigheidsduur nagaan van de maaltijdcheques die hem 

werden toegekend en die nog niet gebruikt werden. 

 

Het personeelslid meldt eventuele schade aan de kaart, verlies of diefstal 

onmiddellijk aan de personeelsdienst. 

Bij diefstal of verlies van de betaalkaart wordt een nieuwe kaart ter 

beschikking gesteld tegen kostprijs. Dit bedrag zal echter nooit meer zijn 

dan de waarde van één maaltijdcheque. 
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Wanneer de kaart kapot gaat ingevolge slijtage, dan wordt voor de 

vervanging geen kostprijs aangerekend.  

 

De papieren maaltijdcheques blijven verder toegekend totdat effectief gestart 

wordt met de toekenning van de elektronische maaltijdcheques. 

 

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. 

 

14. Gemeente: budgetwijziging nr. 1. 

Mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën, zegt dat deze eerste budgetwijziging 

netjes past in het meerjarenplan 2014-2019. In deze wijziging is ook geen 

aanpassing van het exploitatiebudget voorzien, want dit is, in functie van een goede 

werking, niet nodig op vandaag. Wel zijn er al een aanpassing van de ramingen 

doorgevoerd. 

 

De aanpassingen behoren dus tot het investeringsbudget.  

 

Een eerste belangrijke aanpassing is te vinden in het schema M2. Daar de 

boekhouding van 2013 afgesloten werd, was het nodig om de 

investeringsenveloppes met transactiekredieten die niet benut werden in 2013 over 

te dragen naar 2014, zodat er opnieuw op aangerekend kan worden. 

Concreet gaat het hier om een totaalbedrag van 3,3 miljoen euro. 

 

Tweede soort aanpassingen behelzen historische uitgaven waarvoor onvoldoende 

krediet beschikbaar was. Het betreft twee eindafrekeningen en de 

revitaliseringsstudie voor Wevelgem-Zuid. 

 

Ten derde zijn er een paar zaken onderraamd met betrekking tot dit jaar. Het is de 

aankoop van aandelen binnen Jobpunt Vlaanderen. Het betreft twee 

investeringsdossiers die recent ook op de gemeenteraad voorkwamen: de containers 

voor het sportcentrum Wevelgem en de renovatie van de sportvloer voor De Schelp. 

 

Ten vierde gaat het om een verschuiving van een aantal uitgaven die later voorzien 

waren in de meerjarenplanning: het ereloon voor de heraanleg van de omgeving van 

de Sint-Hilariuskerk en het meubilair voor de goederenloods, waarvoor trouwens 

wat te weinig voorzien werd in de planning. 

 

Ten vijfde is er een heel technische aanpassing. De lichttafel van het CC is kapot en 

dus dringend aan vervanging toe, terwijl ander materiaal voor het CC wat later 

aangekocht kan worden.   

 

Tot slot zijn er nog een tweetal nieuwe uitgaven. De aankoop van een zitmaaier 

voor de sportdienst is er blijkbaar tussenuit gegleden bij de opmaak van het budget, 

wat niet de bedoeling was. Ook was eind vorig jaar nog niet geweten dat de 
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gemeente mee diende te participeren aan buitengewoon onderhoud van de residentie 

De Post, waarbinnen de werkwinkel gevestigd is.  

 

Langs ontvangstenzijde komen Europese middelen uit het project ‘Leie: van Bron 

tot monding’. Deze middelen komen niet enkel vroeger dan gepland, ze bedragen 

ook 11 100 euro meer dan verwacht. 

 

De schepen verwijst tot slot naar het schema M2. Het resultaat op kasbasis 

vermindert met 30 880 euro. De overdracht is verwerkt, maar zorgt ook voor een 

verhoging van het resultaat 2013, zodat dit geen impact heeft in totaliteit. 

De autofinancieringsmarge wijzigt niet, gelet op het feit dat er ook geen wijzigingen 

aangebracht werden aan het exploitatiebudget. 

 

De heer Filip Daem, N-VA, zegt dat zijn fractie een consequente houding aanneemt 

en zich dus zal onthouden bij deze budgetwijziging, net als bij het oorspronkelijk 

budget. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gehoord de toelichting van mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 mei 2011 om de nieuwe 

regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus in Wevelgem in te voeren vanaf  

1 januari 2012;  

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §2, 3°,  

artikel 57, §1, artikel 87, §4, 6°, artikel 93, 1°, b en artikel 154;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de 

beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;  

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 

en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van 

de rekeningstelsels van de gemeente, de provincies en de OCMW's;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2013 houdende 

goedkeuring van het meerjarenplan 2014 – 2019; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2013 houdende 

goedkeuring van het budget 2014;  

Gelet op het advies van het managementteam d.d. 24 juni 2014 op het voorliggende 

ontwerp van budgetwijziging;  

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

 

BESLIST met 23 stemmen voor (CD&V: 18, sp.a: 3, Groen: 1, Vlaams Belang: 1) 

bij 6 onthoudingen (N-VA): 

 

Hecht zijn goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2014, omvattende 

een verklarende nota en een financiële nota.  

 

De financiële nota van de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2014 kent volgende 

resultaten:  
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- Exploitatiebudget  

 Uitgaven 33 726 011,00 euro  

 Ontvangsten 39 249 767,00 euro  

 

- Investeringsbudget  

 Uitgaven 12 654 642,52 euro  

 Ontvangsten 3 241 850,00 euro  

 

- Andere uitgaven en ontvangsten  

 Uitgaven 2 999 697,00 euro  

 Ontvangsten 107 571,00 euro  

 

- Bestemde gelden  

 Bestemde gelden voor de exploitatie 1 500 000,00 euro  

 Bestemde gelden voor investeringen 2 936 383,00 euro  

Neemt kennis van de toelichtingen. 

 

15. Samenwerkingsovereenkomst regionale ploeg renovatiebegeleiders 

projectsubsidie impulsfonds provincie West-Vlaanderen. 

De heer Mathieu Desmet, schepen van wonen, verwijst naar het woonloket in de 

gemeente. Daar wordt de burger op weg geholpen met zijn renovatieplannen, wordt 

hij ondersteund bij de aanvraag van subsidies, of dit nu gemeentelijke of Vlaamse 

zijn. De laatste 5 jaar zijn er gemiddeld zo’n 300 subsidieaanvragen per jaar.  

De gemeente zal hier blijven op inzetten. 

Daarnaast wordt op streekniveau ook gezocht naar samenwerking, met andere 

gemeenten, met het sociaal verhuurkantoor, met als doel de verbetering van de 

woonkwaliteit. Er is een project lopende rond thuisloosheid, dat opgevolgd wordt 

vanuit het OCMW. Vanuit de CAW’s wordt er gewerkt aan een zogenaamde 

‘woonclub’.  

Vandaag wordt aan de raad concreet het project ‘Warmer wonen’ voorgelegd.  

De focus ligt op kwaliteit en op energiezuinigheid. Er wordt een regionale pool van 

renovatiebegeleiders aangesteld. De mensen die hier al actief zijn, vanuit het 

OCMW Kortrijk en het sociaal verhuurkantoor, worden versterkt met twee voltijds 

equivalenten. De gemeentelijke partners zijn Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Menen, 

Waregem en Wervik, naast het OCMW van Kortijk en De Poort, het sociaal 

verhuurkantoor. Op basis van deze overeenkomst zou de provincie het project ook 

financieel ondersteunen met meer dan 70 000 euro. 

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 414 000 euro. Van de 

gemeente Wevelgem wordt gedurende 3 jaar een bijdrage van 7 000 euro verwacht.  

De schepen is ervan overtuigd dat dit een goede kans biedt om de meest kwetsbare 

huurders te bereiken.  

Vanaf 1 januari 2015 zouden de renovatiebegeleiders op pad kunnen om werk te 

maken van een betere woonkwaliteit. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 
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Gelet op het provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een 

projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen welzijn, 

zoals goedgekeurd door de provincieraad van 23 mei 2013; 

Gelet op het woonplan, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van  

12 december 2008, waarin de basiskwaliteit van woningen, het verbeteren van de 

woningkwaliteit op de huurmarkt met de nodige aandacht voor sociale doelgroepen 

als belangrijke doelstellingen worden aangegeven; 

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 

van 13 december 2013, waarin voorzien wordt om werk te maken van een 

aanvullend premiebeleid; 

Gelet op het belang van een huurmarkt die in een voldoende aanbod voorziet, dat 

kwaliteitsvol en betaalbaar is; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 november 2008 houdende de 

toetreding tot het fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE), waarbij 

vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen wordt voorgedragen als lokale 

entiteit voor de gemeente; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 11 september 2009 houdende de 

goedkeuring aan de overeenkomst betreffende de uitvoering van huishoudelijke 

energiescans fase 2 met de Regionale Energiesnoeiersploeg Zuid-West-Vlaanderen; 

Overwegende dat vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen en Regionale 

Energiesnoeiersploeg Zuid-West-Vlaanderen belangrijke partners zijn voor het 

duurzaam verbeteren van de woningkwaliteit; dat de gemeente extra wil inzetten 

naar de doelgroep toe; 

Gelet op het regionale project Warmer Wonen dat een verbetering van de 

woningmarkt beoogt en voorziet in de oprichting van een regionale ploeg 

renovatiebegeleiders; dat de private huurmarkt en kwetsbare eigenaars prioriteit 

krijgen; 

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

27 november  2013 en 11 december 2013; 

Gelet op de voorliggende samenwerkingsovereenkomst; 

Gelet op de subsidies die via het provinciale impulsfonds aangevraagd kunnen 

worden ter ondersteuning van deze regionale ploeg renovatiebegeleiders; 

Gelet op het ontwerp van aanvraagformulier projectsubsidie impulsreglement, zoals 

voorbereid door Buurt- en Nabijheidsdiensten vzw, Energiesnoeiers  

Zuid-West-Vlaanderen;  

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

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Art. 1. De samenwerkingsovereenkomst voor een regionale ploeg 

renovatiebegeleiders goed te keuren als volgt: 

 

Samenwerkingsovereenkomst in het kader van 

het project 

‘Regionale ploeg renovatiebegeleiders als hoeksteen van 

Warmer Wonen’ 
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Tussen: 

 

BND Kortrijk vzw 

Project Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen 

Damastweversstraat 1, 8500 Kortrijk 

Vertegenwoordigd door de heer Yvan Winne, voorzitter BND Kortrijk vzw en de heer  

Steven Lapauw, algemeen coördinator BND Kortrijk vzw. 

 

hierna genoemd projectverantwoordelijke 

 

en 

 

de gemeente Wevelgem 

Vertegenwoordigd door de heer Jacques Vanneste, voorzitter van de gemeenteraad en de 

heer Kurt Parmentier, gemeentesecretaris. 

 

hierna genoemd projectpartner 

 

wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten in toepassing van de aanvraag tot 

bekomen van een provinciale projectsubsidie (ikv het provinciaal impulsreglement houdende 

de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven binnen het provinciaal beleidsdomein 

Welzijn) voor het project: regionale ploeg renovatiebegeleiders als hoeksteen van Warmer 

Wonen.  

 

Overige projectpartners met wie een identieke overeenkomst wordt afgesloten zijn de 

gemeente Deerlijk, de stad Harelbeke, de gemeente Kuurne, de stad Menen, de stad 

Waregem, de stad Wervik, OCMW Kortrijk en De Poort vzw. 

 

1. Doel van de samenwerkingsovereenkomst  

 

De samenwerking en financiering van de regionale ploeg renovatiebegeleiders wordt 

vastgelegd en dit voor de looptijd van het subsidieproject. 

 

De modaliteiten van het project ‘regionale ploeg renovatiebegeleiders als hoeksteen van 

Warmer Wonen’ zijn in het aanvraagformulier van de projectsubsidie Impulsreglement 

weergegeven.  

 

De regionale ploeg renovatiebegeleiders is een deelactiviteit binnen het Warmer Wonen 

traject waarin nog heel wat andere partnerorganisaties dan de hierboven beschreven 

projectpartners (Leiedal, Welzijnsconsortium, Provincie West-Vlaanderen, Wonen 

Vlaanderen, CAW, Samenlevingsopbouw) de krachten bundelen om in de regio te werken 

aan de kwaliteit en de energiezuinigheid van het bestaande woningpatrimonium én de 

geïntegreerde ondersteuning van hun bewoners. De private huurmarkt en kwetsbare 

eigenaars krijgen prioriteit. 

2. Inhoudelijk engagement van de projectpartners 

 



251 

Zitting van 4 juli 2014 

 

 

Specifieke engagementen vanuit de lokale besturen  

De lokale besturen ondersteunen ten volle de toeleiding vanuit de kwetsbare doelgroep  

en dit zowel vanuit de gemeente (woondienst, intergemeentelijke samenwerking, …) als 

vanuit het OCMW. Minstens 80% van de aangereikte dossiers vallen binnen de doelgroep 

van de energiescans. Hier kan van afgeweken worden (bijvoorbeeld naar de volledige 

private huurmarkt) maar dit als uitzondering en na bespreking op het regionaal overleg 

Warmer Wonen (voorlopig BEA). Het lokaal bestuur moet kunnen aantonen dat maximaal 

gepoogd werd om de doelgroepen aan te spreken.  

 

Ieder lokaal bestuur duidt een lokale draaischijf aan. De lokale draaischijf  neemt deel 

aan regionaal overleg in functie van het goed uitvoeren van de werking van de 

renovatiebegeleiders (praktische werkgroep) alsook uitwisseling met de andere lokale 

draaischijven. Lokaal zorgt de draaischijf samen met de renovatiebegeleider voor 

toeleiding adressen, algemene dossieropvolging, rapporteren lokaal beleid. De lokale 

draaischijf moet zelf geen regelmatige contacten onderhouden met bouwheer/huurder 

maar bewaart het lokale overzicht en is de spil in het lokale netwerk van actoren binnen 

het renovatietraject.  

 

De lokale besturen sluiten een renovatieovereenkomst met de bouwheer af in overleg 

met de renovatiebegeleiders. Deze renovatieovereenkomst zal nog worden uitgewerkt en 

aan de lokale besturen voorgelegd voor akkoord en toepassing. Zaken die in deze 

renovatieovereenkomst onder andere zullen voorkomen zijn afspraken omtrent de 

huurprijs en de looptijd van het huurcontract en afspraken omtrent 

verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. De eindcontrole van deze 

renovatieovereenkomst ligt bij de lokale besturen.  

 

Specifieke engagementen vanuit het OCMW Kortrijk 

OCMW Kortrijk engageert zich om al hun expertise met betrekking tot renovatie van 

woningen (technisch, administratief, juridisch, financieel, …) te delen met de nieuw aan te 

werven medewerkers binnen de regionale ploeg renovatiebegeleiders. De bestaande 

renovatiebegeleiders binnen OCMW Kortrijk werken nauw samen met de regionale ploeg 

renovatiebegeleiders en staan waar nodig in voor interne opleiding: bijvoorbeeld door 

dubbel lopen of door toelichting bij bestaande tools. Een renovatiebegeleider van OCMW 

Kortrijk neemt deel aan overlegmomenten in functie van kennisdeling en de verdere 

optimalisatie van het eigen werken.  

 

Specifieke engagementen vanuit De Poort vzw  

De Poort vzw engageert zich om al hun expertise met betrekking tot renovatie van 

woningen (technisch, administratief, juridisch, financieel, …) te delen met de nieuw aan te 

werven medewerkers binnen de regionale ploeg renovatiebegeleiders. De bestaande 

renovatiebegeleiders binnen De Poort vzw werken nauw samen met de regionale ploeg 

renovatiebegeleiders en staan waar nodig in voor interne opleiding: bijvoorbeeld door 

dubbel lopen of door toelichting bij bestaande tools. Een renovatiebegeleider van  

De Poort vzw neemt deel aan overlegmomenten in functie van kennisdeling en de 

verdere optimalisatie van het eigen werken.  

 



252 

Zitting van 4 juli 2014 

 

 

3. Financieel engagement van de projectpartners 

 

 Jaarlijkse bijdrage in € 

Deerlijk 3 000 

Harelbeke 5 000 

Kuurne 3 000 

Menen 6 000 

Waregem 3 000 

Wervik 7 000 

Wevelgem 7 000 

OCMW Kortrijk 5 000 (via personeelsinbreng) 

De Poort vzw 2 200 (via personeelsinbreng) 

 

De deelnemende gemeenten verbinden er zich toe in hun budget jaarlijks de nodige 

kredieten te voorzien om hun bijdrage te kunnen voldoen. De deelnemende gemeenten 

maken hun jaarlijkse bijdrage telkens bij het begin van het werkingsjaar integraal over aan 

de projectverantwoordelijke.   

 

De financiering vanuit de lokale besturen heeft betrekking op een tijdsinzet vanuit de 

regionale ploeg renovatiebegeleiders. De cijfers rond klantencontacten en 

renovatiebegeleidingen zijn indicatief. Zie verder.  

 

De bijdrage vanuit OCMW Kortrijk en De Poort vzw gebeurt via de inbreng van 

tijdsbesteding van bestaand personeel.  

 

De energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen (BND Kortrijk vzw) zijn het aanspreekpunt voor 

de provincie en verzorgen alle administratieve taken ten aanzien van het impulsdossier. 

De subsidie vanuit de provincie wordt gestort op rekening van de energiesnoeiers  

Zuid-West-Vlaanderen.  

 

De rekening wordt jaarlijks aan de lokale besturen voorgelegd. De begroting en de 

prestaties worden nauwgezet opgevolgd om tekorten te vermijden. Eventuele 

overschotten worden naar het volgende werkingsjaar meegenomen. Indien er afgeweken 

wordt van de begroting, wordt de goedkeuring van de lokale besturen gevraagd,  

vergezeld van een advies van het regionaal overleg Warmer Wonen (voorlopig BEA).  

De beslissing gebeurt door de lokale besturen.  

 

Deelnemende lokale besturen waar ook het FRGE van het Welzijnsconsortium actief is, 

kunnen voor hun renovatiebegeleidingen in relatie tot FRGE-ESCO dossiers ook beroep 

doen op de regionale ploeg renovatiebegeleiders. De middelen die hiervoor beschikbaar 

zijn (350 euro per renovatiebegeleiding in een ESCO dossier), worden aan de betreffende 

gemeente ter beschikking gesteld door het Welzijnsconsortium in de periode  

1 januari 2015 tot en met 30 september 2015 en daarna geëvalueerd, onder voorbehoud 

van goedkeuring van een verlenging van de activiteiten als lokale entiteit na  
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30 september 2014.  

 

Bij woningen in beheer van De Poort vzw waar renovatiebegeleiding nodig is, wordt de 
renovatiebegeleiding opgenomen door De Poort vzw. Deze begeleiding valt niet onder 
deze overeenkomst. 
 
4. Inhoudelijk engagement van de projectverantwoordelijke t.a.v. alle 

projectpartners 

 

De energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen (BND Kortrijk vzw) werven twee VTE 

renovatiebegeleiders aan om renovatiebegeleidingen uit te voeren in de zeven 

deelnemende gemeenten. Deze twee nieuwe medewerkers werken nauw samen met het 

bestaand personeel bij de energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen en de bestaande 

renovatiebegeleiders binnen OCMW Kortrijk en De Poort vzw. De profielen van het 

bijkomend personeel worden bepaald in relatie tot de bestaande expertises binnen deze 

groep.  

 

Alle renovatiebegeleiders in de regio samen stellen een renovatiedraaiboek op waarin 

een aantal richtkaders uitgewerkt worden die verder bouwen op de bestaande 

praktijkvoorbeelden in de regio. 

 

De tijdsbesteding van de twee nieuw aan te werven renovatiebegeleiders wordt verdeeld 

over de deelnemende gemeenten op basis van onderstaande tabel en is in verhouding tot 

het financieel engagement, vermeld onder punt 3. 

 Tijdsbesteding per 

jaar in % VTE 

Inschatting aantal 

jaarlijkse 

klantencontacten 

Inschatting aantal 

jaarlijkse 

renovatiebegeleidingen 

Deerlijk 18% 9 5 

Harelbeke 29% 15 9 

Kuurne 18% 9 5 

Menen 35% 18 11 

Waregem 18% 9 5 

Wervik 41% 21 13 

Wevelgem 41% 21 13 

Totaal 200 %  102 61 

 

Het eerste werkingsjaar zullen deze aantallen omwille van de opleiding van de 

renovatiebegeleiders en het opstellen van het renovatiedraaiboek ongeveer 25% lager 

liggen.  

De renovatiebegeleiders zetten in op dossiers zoals door de lokale besturen bepaald.  

De renovatiebegeleiders krijgen klantencontacten (zie boven voor percentage doelgroep) 

door vanuit de lokale besturen en doorlopen een traject op maat met de 

bewoner/bouwheer. In geen enkel geval wordt voor de renovatiebegeleidingen voorrang 
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verleend aan dossiers buiten de wil van het lokaal bestuur om. We schatten in dat in 

ongeveer 60% van de klantencontacten, er een effectieve renovatiebegeleiding gebeurt. 

De renovatiewerken zullen per dossier erg verschillen: soms enkel een nieuwe ketel, soms 

dakisolatie, soms nieuw schrijnwerk, soms combinaties. Vandaar dat het aantal dossiers 

eerder richtinggevend dan bindend is. De tijdsbesteding per gemeente is wel 

doorslaggevend. Een goede verhouding in de tijdsbesteding van de renovatiebegeleiders 

wordt opgevolgd en gerapporteerd.  

 

De energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen (BND Kortrijk vzw) nemen de praktische 

aansturing en opvolging van de nieuw aan te werven renovatiebegeleiders voor hun 

rekening alsook de praktische organisatie om te komen tot een renovatiedraaiboek 

(samenbrengen partners).  

 

De inhoudelijke aansturing gebeurt door de praktische werkgroep van de lokale 

draaischijven en het regionaal overleg rond Warmer Wonen (voorlopig BEA).  

 

Financieel engagement van de projectverantwoordelijke  

De energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen (BND Kortrijk vzw) dragen bij in het project 

voor een bedrag van 13 500 euro per jaar. Deze middelen worden prioritair ingezet vanuit 

de middelen voor opvolgscans (180 euro per renovatiebegeleiding die betrekking heeft 

op dakisolatie, glas, verwarmingsinstallatie). Indien deze middelen tekort schieten 

worden ze aangevuld met eigen middelen van de projectverantwoordelijke.  

 

5. Duur van de overeenkomst 

 

De overeenkomst vangt aan op 1 januari 2015 en wordt beëindigd op 31 december 2017 

(of te verschuiven met een aantal maanden in functie van de aanwervingen). Mocht een 

samenwerking zinvol blijken i.f.v. de continuering van het project, kan deze 

samenwerkingsovereenkomst opnieuw worden afgesloten.  

 

Voorwaarde voor de start van deze overeenkomst is de goedkeuring van de aanvraag 

zoals voorzien in de projectaanvraag door het provinciebestuur West-Vlaanderen.  

 

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt van de zijde van de gemeenten gesloten onder 

de ontbindende voorwaarde van optreden van de toezichthoudende overheid (schorsing 

en/of vernietiging) met betrekking tot de beslissingen van de gemeenteraden van de 

gemeenten die deze samenwerkingsovereenkomst goedkeuren. 

 

Opgemaakt te Kortrijk en in evenveel exemplaren als er betrokken partijen zijn. 

 

 

Art. 2. Hecht zijn goedkeuring aan de geformuleerde aanvraag zoals voorbereid 

door Buurt- en Nabijheidsdiensten vzw, Energiesnoeiers Zuid-West-

Vlaanderen. 
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16. Scholengemeenschap de Leiebrug: aanduiden afgevaardigde in het 

beheerscomité + plaatsvervanger. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de gemeente lid is van de interlokale vereniging 

Scholengemeenschap De Leiebrug (Scholengemeenschap De Leiebrug); 

Gelet op zijn beslissing d.d. 13 juni 2014 houdende goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst netoverschrijdende en intergemeentelijke 

samenwerking onder de vorm van een interlokale vereniging: vorming 

scholengemeenschap basisonderwijs van 1 september 2014 tot en met  

31 augustus 2020; dat de samenwerkingsovereenkomst werd aangegaan voor de 

duur van zes schooljaren en eindigt op 31 augustus 2020, behoudens uitdrukkelijke 

verlenging; 

Gelet op artikel 4, §1 van voornoemde overeenkomst; 

Overwegende dat de gemeente recht heeft op een afgevaardigde in het 

beheerscomité; dat de afgevaardigde een lid van het college van burgemeester en 

schepenen moet zijn; dat het plaatsvervangend lid een gemeenteraadslid moet zijn; 

Gelet op zijn beslissing d.d. 8 maart 2013 waarbij de heer Geert Breughe werd 

aangeduid als afgevaardigde van de gemeente in het beheerscomité en de heer  

Jan Seynhaeve werd aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde in het 

beheerscomité voor een periode die eindigt op 31 augustus 2014; 

Overwegende dat het noodzakelijk is een afgevaardigde en plaatsvervanger in 

Scholengemeenschap De Leiebrug aan te duiden vanaf 1 september 2014 tot de 

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

Gelet op de suggestie van de samenwerkingsovereenkomst om de schepen van 

onderwijs aan te duiden; 

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

Gelet op de voordracht van de heer Geert Breughe als afgevaardigde in het 

beheerscomité en de voordracht van de heer Joachim Naert en de heer  

Jan Seynhaeve als plaatsvervangend afgevaardigde in het beheerscomité; 

Gaat over tot de geheime stemming; 

De heer Geert Breughe bekomt 25 stemmen, er zijn 3 onthoudingen en er is 1 stem 

tegen; 

De heer Joachim Naert bekomt 6 stemmen, de heer Jan Seynhaeve bekomt  

22 stemmen en er is 1 ongeldige stem; 

 

BESLIST:  

 

Artikel 1. De heer Geert Breughe aan te duiden als afgevaardigde van de gemeente 

in het beheerscomité van Scholengemeenschap De Leiebrug tot de vervanging naar 

aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad in 2019. 

 

Artikel 2. De heer Jan Seynhaeve aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde 

van de gemeente in het beheerscomité van Scholengemeenschap De Leiebrug 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 Scholengemeenschap De Leiebrug. 
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BESLOTEN ZITTING 

17. Gemeentelijke brandweer: bevordering 1° sergeant. 

De heren Accou Pieter en D’Helft Kurt, worden met ingang van 1 augustus 2014, 

bevorderd tot 1° sergeant bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst. 

 

18. Gemeentelijke brandweer: bevordering sergeant. 

De heren Demuyzere Steven, De Tollenaere Bruno en Vandermeersch Christ, 

worden met ingang van 1 augustus 2014, bevorderd tot sergeant bij de 

gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst. 

 

19. Gemeentelijke brandweer: bevordering korporaal. 

De heren Acke Bjorn, Cossement Dave, Saelens Tonio en Supply Nick, worden met 

ingang van 1 augustus 2014, bevorderd tot korporaal bij de gemeentelijke 

vrijwillige brandweerdienst. 

 

20. Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro): vervangen 

ontslagnemend lid. 

Als vertegenwoordiger van de maatschappelijke geledingen KMO in de Gecoro 

wordt mevrouw Kathelijne De Vos aangesteld als effectief lid. 

 

Namens de raad, 

 

De gemeentesecretaris, De voorzitter, 

 

 

 

K. PARMENTIER J. VANNESTE 


