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Zitting van 13 september 2013 

 

 

Tegenwoordig:  

Jacques VANNESTE, voorzitter 

 

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

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

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

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

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

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

GRYMONPREZ, David HAMERS, raadsleden 

 

Chris LOOSVELT, toegevoegd schepen 

 

Kurt PARMENTIER, gemeentesecretaris 

 

Verontschuldigd: Chris LOOSVELT, toegevoegd schepen 

 

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

mevrouw Betsy Galle, zus van de heer Bernard Galle, schepen en van  

de heer Luc Vandaele, gewezen persmedewerker. 

 

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

behoorlijk werd bijeengeroepen bij brief van 5 september 2013. 

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd. 

 

Vervolgens gaat hij over tot de agenda: 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring jaarrekening OCMW 2011 - kennisgeving. 

2. Protestantse Kerk Wevelgem: meerjarenplan 2014-2019. 

3. Protestantse Kerk Wevelgem: budget 2014. 

4. Biometrische gegevens in paspoorten en bepaalde elektronische 

vreemdelingenkaarten - afsluiten overeenkomst. 

5. Levering, installatie en opleiding biometrische packs met onderhoudscontract. 

6. Aankoop afvalcontainers begraafplaatsen. 

7. Aarden van verlichtingspalen in de Eikenstraat - Wilgenstraat en in de 

Abdijweg - Kloosterstraat. 

8. Begraafplaats Moorselestraat fase 5: heraanleg grafveld. 

9. Aanleg voetpaden en parkeerstrook t.h.v. Meerlaanstraat 43 A, B en C en 

Helleputje 5 en 6. 

10. Gemeentehuis Wevelgem, herinrichting secretariaat: perceel 3 

binnenschrijnwerk - vloerwerken - elektrische installatie - maatmeubilair - 

schilder- en behangwerken. 

11. Restauratie goederenloods Stationsstraat 1A: lot 5 - afwerking. 

12. Kerkstraat Gullegem: herstellen en aanpassen voetpaden, parkings en wegenis: 

goedkeuring verrekening nr. 1. 
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13. Tijdelijke politieverordening houdende het verbod van verkoop door de 

nachtwinkels van sterke alcoholische dranken gedurende de avond en nacht van 

zaterdag 12 oktober 2013 en zondag 13 oktober 2013. 

14. Gebruikelijk verkavelingscontract Visserijstraat. 

15. Interne staatshervorming - doorbraak 63, deel waterlopen - hervorming 

waterbeheer en -beleid: princiepsbeslissing betreffende de herschaling van de 

onbevaarbare waterlopen van de 3° categorie naar de 2° categorie. 

16. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel - dienst ruimtelijke ordening 

en stedenbouw. 

17. Wijziging organogram gemeentepersoneel - dienst ruimtelijke ordening en 

stedenbouw. 

18. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: aanwervings- en 

bevorderingsvoorwaarden voor de functie van stafmedewerker dienst 

ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen. 

19. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel - milieuambtenaar. 

20. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: aanwervings- en 

bevorderingsvoorwaarden voor de functie van milieuambtenaar. 

21. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel - integratie ploeg 

begraafplaatsen in de dienst milieu, cel groen. 

22. Wijziging organogram gemeentepersoneel - integratie ploeg begraafplaatsen in 

dienst milieu, cel groen. 

23. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel - begeleider voor- en 

naschoolse kinderopvang en middagtoezicht. 

24. Wijziging organogram gemeentepersoneel - begeleider voor- en naschoolse 

kinderopvang en middagtoezicht. 

25. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: wijziging Titel II, 

Hoofdstuk IV, Afdeling V. 

26. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: aanwervingsvoorwaarden 

begeleiders voor- en naschoolse kinderopvang en middagtoezicht. 

27. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: selectieprocedures bij 

wijze van bevordering en interne personeelsmobiliteit. 

28. (Preventief) alcohol- en drugsbeleid gemeentepersoneel - wijziging 

arbeidsreglement. 

29. Budgetwijziging nr. 2. 

30. Streekpact 2013-2018: bekrachtiging. 

 
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring jaarrekening OCMW 2011 - kennisgeving. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 6 juli 2012; 
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Gelet op artikel 89, §2 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Neemt kennis van het schrijven d.d. 5 augustus 2013 van de heer 

provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende mededeling van de 

goedkeuring van de jaarrekening 2011 van het OCMW Wevelgem en de 

vaststelling van de bedragen ervan. 

 

2. Protestantse Kerk Wevelgem: meerjarenplan 2014-2019. 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, geeft een toelichting naar aanleiding van de 

agendapunten 2 en 3. Agendapunt 2 betreft het eerste meerjarenplan van een 

kerkbestuur voor de periode 2014-2019. De cijfers van dit meerjarenplan zullen 

ingevoegd worden in de gemeentelijke meerjarenplanning, zoals die in december 

aan de gemeenteraad zal voorgelegd worden. 

 

De burgemeester wijst erop dat deze meerjarenplannen tot stand komen in overleg 

met het gemeentebestuur. Wat de Rooms-katholieke eredienst betreft, gebeurt dit 

voor de diverse kerkbesturen via het zogenaamd centraal kerkbestuur. Binnen dit 

overleg wordt ernaar gestreefd om de budgetten onder controle te houden. 

 

Voor de Protestantse kerk is de bijdrage van de gemeente Wevelgem slechts een 

percentage van de totale vereiste betoelaging. Ook Ledegem en Moorslede moeten 

in het tekort bijdragen. De totale bijdrage bedraagt in het budget 2014 23 141 euro, 

waarvan 11 954 euro ten laste van Wevelgem. 

 

Bedoeling is om binnen de uitgetekende meerjarenplannen de tering naar de nering 

te zetten, de evolutie van de gemeentelijke toelage te beheersen. Het zou goed zijn 

dat de stijging zich maximaal beperkt tot de index, of nog beter: dat er geen sprake 

is van een toename. De burgemeester wijst hier op het meerjarenplan voor de 

Protestantse kerk, waar er een lichte toename is van 2014 naar 2015, waarna er in 

2016 een fikse daling is.  

 

Aan de kerkbesturen van de Rooms-katholieke eredienst is dezelfde opdracht 

gegeven. Het gaat hier natuurlijk om diverse kerkgebouwen, maar bedoeling is om 

voor elk kerkbestuur tot duidelijke afspraken te komen. De cijfers zullen normaal 

gezien voorgelegd worden aan de gemeenteraad van oktober. 

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, stelt dat in de Protestantse kerk inderdaad 

ook een bijdrage geleverd wordt vanuit Ledegem en Moorslede. Hij informeert naar 

de precieze bijdrage per gemeente. 

 

De burgemeester antwoordt dat dit wettelijk geregeld is. Er wordt in de eerste plaats 

vastgesteld wat het werkgebied is van een bepaald kerkbestuur. Op basis van het 

inwonersaantal, of het aantal gelovigen, kan vervolgens het aandeel van elke 

gemeente binnen dit kerkbestuur vastgelegd worden. Hij verwijst hierbij naar een 

dossier dat begin van het jaar geagendeerd werd rond de erkenning van een 

bijkomende kerkgemeenschap. Uiteindelijk bepaalt de Minister wie wat dient bij te 

dragen. Er is daar geen vrije keuze in. 
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Er kan natuurlijk wel altijd onderhandeld worden met een kerkbestuur rond de 

totale bijdrage vanuit de gemeenten. Maar de kosten van de eredienst dienen nu 

eenmaal door de gemeenten gedragen te worden. 

 

De heer Marcel Masquelin, Vlaams Belang, stelt dat hij zich zal onthouden, gelet op 

het belang van de scheiding van kerk en staat. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 114, juncto de artikelen 

41 en volgende; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten 

en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen 

werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 d.d. 1 maart 2013 betreffende boekhouding 

besturen van de eredienst; 

Gezien de bestuursraad van de Protestantse Kerk Wevelgem zijn meerjarenplan 

over de jaren 2014-2019 overeenkomstig het decreet betreffende de materiële 

organisatie en werking van de erkende erediensten dient op te maken; 

Gelet op de beslissing d.d. 26 mei 2013 van de bestuursraad van de Protestantse 

Kerk Wevelgem houdende vaststelling van het meerjarenplan; 

Gelet op het gunstig advies door de Administratieve Raad van de Protestants-

Evangelische Eredienst op 26 juni 2013 verleend aan dit meerjarenplan; 

Overwegende dat de Protestantse Kerk Wevelgem haar meerjarenplan 2014-2019 

heeft ingediend bij de gemeente op 27 juni 2013; 

Overwegende dat dit meerjarenplan moet goedgekeurd worden door de 

gemeenteraad; 

Gelet op de stemverklaring van de heer Marcel Masquelin voor de fractie  

Vlaams Belang; 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §1; 

 

BESLIST met 25 stemmen voor (CD&V: 18, N-VA: 7) bij 6 onthoudingen (sp.a: 3, 

Groen: 2, Vlaams Belang: 1): 

 

Art. 1. Het meerjarenplan 2014-2019 van de Protestantse Kerk wordt goedgekeurd. 

Art. 2. Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de heer provinciegouverneur, de 

Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst en aan de 

Protestantse Kerk Wevelgem. 

 

3. Protestantse Kerk Wevelgem: budget 2014. 

DE GEMEENTERAAD, 
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Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 114 en de artikelen 47 

en 48; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten 

en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen 

werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding van de besturen 

van de eredienst; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 d.d. 1 maart 2013 betreffende boekhouding 

besturen van de eredienst; 

Gelet op zijn beslissing van heden houdende goedkeuring van het meerjarenplan 

2014-2019 van de Protestantse Kerk Wevelgem; 

Gelet op het budget 2014 van de Protestantse Kerk Wevelgem, zoals dit werd 

ingediend op het gemeentebestuur op 17 juli 2013; 

 

Exploitatieontvangsten 1 000,00 

Exploitatie-uitgaven - 24 501,87 

Exploitatie eigen fin. boekjaar - 23 501,87 

Overschot exploitatie 2012 360,04 

Exploitatie voor toelage - 23 141,83 

Exploitatietoelage 23 141,83 

Exploitatietoelage ten laste van Wevelgem 11 954,90 

 

Gelet op het gunstig advies door de Administratieve Raad van de Protestants-

Evangelische Eredienst op 26 juni 2013 verleend aan dit budget; 

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort binnen de 

grenzen blijft van het meerjarenplan 2014-2019 van de Protestantse Kerk 

Wevelgem; 

Gelet op de stemverklaring van de heer Marcel Masquelin voor de fractie  

Vlaams Belang; 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §1; 

 

NEEMT AKTE: 

met 25 stemmen voor (CD&V: 18, N-VA: 7) bij 6 onthoudingen (sp.a: 3, Groen: 2, 

Vlaams Belang: 1): 

 

Van het budget 2014 van de Protestantse Kerk Wevelgem waarbij de gemeentelijke 

bijdrage ten laste van het gemeentebestuur Wevelgem, belopende 11 954,90 euro, 

binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde 

meerjarenplan 2014-2019 van de Protestantse Kerk Wevelgem en geeft daarvan 

kennis aan de heer provinciegouverneur, de Administratieve Raad van de 

Protestants-Evangelische Eredienst en aan de Protestantse Kerk Wevelgem. 

 

4. Biometrische gegevens in paspoorten en bepaalde elektronische 

vreemdelingenkaarten - afsluiten overeenkomst. 

De heer Bernard Galle, schepen van burgerzaken, geeft toelichting bij de 

agendapunten 4 en 5. Naar aanleiding van de invoering van biometrische gegevens 

in de paspoorten werd aan de gemeentebesturen beloofd om alle materiaal hiervoor 
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gratis ter beschikking te stellen. In die zin hadden deze punten nooit geagendeerd 

mogen worden. De heer Galle parafraseert hierbij de woorden van Achiel Van 

Acker: ‘D’abord j’agis, puis je réfléchis’ (eerst handel ik, daarna denk ik na). 

 

Vanuit de federale diensten werd aan de gemeenten gevraagd hoeveel packs ze 

nodig hadden om deze gegevens op een goede manier te verwerken. Resultaat was 

dat het gevraagde aantal packs onbetaalbaar bleek. Dus moeten de gemeenten de 

materialen zelf voor een stuk gaan financieren. Hiervoor werd een verdeelsleutel 

toegepast, die zeker geen rekening houdt met de piekmomenten. In Wevelgem 

werden 4 packs gevraagd en worden er 2 packs toegekend, bestaande uit een 

scanner, een documentenlezer, een vingerafdruklezer en een handtekeningpad. 

Bovendien bedraagt de tussenkomst per pack slechts 3 722 euro, wat zeker ook 

onvoldoende is.  

 

Wevelgem wil toch investeren in 4 packs, zodat er 2 kunnen opgesteld worden in 

Wevelgem, 1 in Gullegem en 1 in Moorsele. Dit in het kader van een goede 

dienstverlening. Het is evident dat dit centen kost: meer bepaald aanzuivering van 

wat tekort gegeven wordt voor de twee toegekende packs, de financiering van  

2 bijkomende packs en een onderhoudscontract.  

Bij biometrie zullen dus alle vingers ingelezen worden, in functie van het opstellen 

van de vereiste documenten.  

Tegen 31 januari 2014 moeten de gemeentelijke diensten operationeel zijn.  

De onderrichtingen kwamen echter pas binnen in het zomerverlof.  

Vandaag wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een contract tussen de gemeente 

en de Belgische staat goed te keuren, op basis waarvan twee packs gesubsidieerd 

zullen worden. Daarnaast wordt gevraagd om de overheidsopdracht goed te keuren, 

waarbij overgegaan wordt tot de aankoop van de nodige packs. 

 

De schepen drukt de vrees uit dat met de nieuwe werkwijze het afleveren van 

reispassen vertraging zal oplopen. Hij rekent op een aflevertermijn van 20 minuten. 

 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, vraagt zich af waarom dit materiaal, gelet op 

de kostprijs, ook in de deelgemeenten geplaatst wordt. De mensen kunnen zich toch 

verplaatsen. 

 

De heer Galle zegt dat dit gebeurt in functie van een goede dienstverlening.  

De gespreide aflevering zorgt ervoor dat bij piekmomenten ook grote files 

vermeden worden.  

 

De heer Marcel Masquelin, Vlaams Belang, wijst op het grote verschil tussen de 

kostprijs van de investering en de subsidies. 

 

De heer Galle bevestigt dat. Hij wijst erop dat het aanvankelijk de bedoeling was 

om vanuit de FOD Mobiliteit dit te integreren met de aflevering van rijbewijzen. 

Maar ook hiervoor is gekozen voor eigen apparatuur. 

 

De heer Masquelin vraagt of dit zal leiden tot een verhoging van de prijs voor de 

aangerekende diensten aan de burger. 

 

De heer Galle zegt dat dit niet het geval is. Een eventuele afronding is altijd 

mogelijk. 
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De heer Masquelin verwijst naar het bestek, dat bol staat van de Engelse 

terminologie. Vanuit een Vlaamse partij kan hij dit niet aanvaarden. Hij vraagt of 

dit document op deze wijze bezorgd werd vanuit de federale overheid.  

 

De heer Galle zegt dat dit klopt. 

 

De heer Masquelin zegt hiervoor tegen deze punten te zullen stemmen. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de verordeningen van de Europese Unie waarbij de opname van 

biometrische gegevens voor de paspoorten en bepaalde elektronische 

vreemdelingenkaarten verplicht is geworden; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken inzake de 

invoering van biometrie in de Belgische gemeenten; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 10 juli 2013 waarbij beslist werd de procedure op te starten voor de opname 

van de biometrische gegevens in de reispassen en verblijfstitels van onderdanen van 

derde landen; 

Gelet op het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken tot het afsluiten van 

een overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente betreffende de afgifte 

van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van 

biometrische paspoorten aan Belgische burgers; 

Gelet op het feit dat de Belgische staat er zich, middels deze overeenkomst, toe 

verbindt de kosten van twee biometrische packs ten laste te nemen voor maximaal  

3 722,00 euro, incl. btw per pack (aankoop ten belope van maximum 2 826 euro per 

pack en installatie en opleiding ten belope van maximum 896 euro per pack); 

Gelet op het feit dat de gemeente er zich, middels deze overeenkomst, toe verbindt 

alles in het werk te stellen om tussen 1 september 2013 en 31 januari 2014 volledig 

operationeel te zijn; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 14 augustus 2013 waarbij, gelet op het feit dat na ondertekenen van de 

overeenkomst, dadelijk moet overgegaan worden tot de aankoop van de 

biometrische packs, beslist werd het afsluiten van de overeenkomst voor te leggen 

aan de gemeenteraad, samen met de opdracht tot aankoop van de biometrische 

packs; 

Gelet op het toegelicht voorstel van beslissing houdende de vaststelling van de 

wijze van gunnen en de voorwaarden van de overheidsopdracht ‘levering, installatie 

en opleiding biometrische packs met onderhoudscontract’ dat wordt voorgelegd aan 

de gemeenteraad van heden; 

Gehoord de stemverklaring van de heer Marcel Masquelin voor de fractie  

Vlaams Belang; 

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

 

BESLIST met 30 stemmen voor (CD&V: 18, N-VA: 7, sp.a: 3, Groen: 2) bij  

1 tegen (Vlaams Belang): 
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Artikel 1: De overeenkomst met de Belgische staat betreffende de afgifte van 

biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische 

paspoorten aan Belgische burgers, af te sluiten. 

 

Artikel 2: De opdracht te geven aan de heer burgemeester en de heer 

gemeentesecretaris om deze overeenkomst te ondertekenen, waarbij de bestelling 

voor de biometrische packs wordt geplaatst zodra de heer burgemeester en de heer 

gemeentesecretaris deze overeenkomst hebben ondertekend. 

 

5. Levering, installatie en opleiding biometrische packs met 

onderhoudscontract. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de verordeningen van de Europese Unie waarbij de opname van 

biometrische gegevens voor paspoorten en bepaalde elektronische 

vreemdelingenkaarten verplicht is geworden; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘levering, installatie en opleiding 

biometrische packs met onderhoudscontract’ een bijzonder bestek met  

nr. 2327/05213 werd opgesteld door de heer Kurt Wylin, dienst burgerzaken; 

Overwegende dat de uitgave voor het perceel 1 ‘levering, installatie en opleiding 

biometrische packs’ wordt geraamd op 18 500,00 euro (excl. btw) of 21 710,74 euro 

(incl. btw); 

Overwegende dat de uitgave voor het perceel 2 ‘onderhoudscontract’ wordt 

geraamd op 8 000,00 euro (excl. btw) of 9 680,00 euro (incl. btw); 

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

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor het perceel 1 ‘levering, installatie en opleiding 

biometrische packs’ wordt voorzien in het investeringsbudget van 2013, op 

rekening 0130-00/240007/IE-OVERIG; 

Overwegende dat de uitgave voor het perceel 2 ‘onderhoudscontract’ wordt 

voorzien in het exploitatiebudget van 2013, op rekening 0130-00/610400; 

Overwegende dat het nodige krediet zal voorzien worden bij de eerstvolgende 

budgetwijziging die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van heden; 

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; 



394 

Zitting van 13 september 2013 

 

 

Gelet op het toegelicht voorstel van beslissing dat wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad van heden om een overeenkomst af te sluiten tussen de Belgische 

staat en de gemeente waarbij de Belgische staat er zich toe verbindt de kosten van  

2 biometrische packs ten laste te nemen en dit ten belope van maximum  

3 722,00, euro inclusief btw per pack (hetzij voor de aankoop 2 826,00 euro en voor 

de installatie en opleiding 896,00 euro); 

Gehoord de stemverklaring van de heer Marcel Masquelin voor de fractie  

Vlaams Belang; 

 

BESLIST met 30 stemmen voor (CD&V: 18, N-VA: 7, sp.a: 3, Groen: 2) bij  

1 tegen (Vlaams Belang): 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met  

nr. 2327/05213 voor de opdracht ‘levering, installatie en opleiding biometrische 

packs met onderhoudscontract’, opgesteld door de heer Kurt Wylin, dienst 

burgerzaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt 18 500,00 euro (excl. btw) of 

21 710,74 euro (incl. btw) voor perceel 1 ‘levering, installatie en opleiding 

biometrische packs’. De raming bedraagt 8 000,00 euro (excl. btw) of 9 680,00 euro 

(incl. btw) voor perceel 2 ‘onderhoudscontract’. 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3. De uitgave voor perceel 1 ‘levering, installatie en opleiding biometrische 

packs’ wordt voorzien in het investeringsbudget van 2013, op rekening  

0130-00/240007/IE-OVERIG. De uitgave voor perceel 2 ‘onderhoudscontract’ 

wordt voorzien in het exploitatiebudget van 2013, op rekening 130-00/610400. 

Artikel 4. Het krediet zal voorzien worden bij de eerstvolgende budgetwijziging. 

Artikel 5. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste  

3 firma’s. 

 

6. Aankoop afvalcontainers begraafplaatsen. 

De heer Bernard Galle, schepen van begraafplaatsen, licht het punt toe.  

De oude afvalcontainers, in harde plastiek, op de begraafplaatsen zijn aan een 

vervangbeurt toe. Ze geven een slordige indruk.  

Bij wijze van proef werd reeds een nieuwe geplaatst op de begraafplaats Gullegem. 

Deze voldoet aan de verwachtingen. Het systeem van glasbolcontainers wordt 

toegepast. Dit oogt veel netter. 

Derhalve is het wenselijk de begraafplaatsen met dergelijke afvalcontainers uit te 

rusten. 1 bijkomende voor de begraafplaats Gullegem, 2 voor de begraafplaats 

Menenstraat, 2 voor de begraafplaats Moorselestraat en nog eens 2 voor de 

begraafplaats Moorsele. De raming bedraagt 25 000 euro, incl. btw. 

De aankoop is voorzien op het investeringsbudget 2013. 

De kwaliteit is heel goed. Een lange levensduur wordt dan ook verwacht. 

 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, vraagt of het niet interessant kan zijn om 

containers te huren op lange termijn. De prijs voor ophaling is dan inbegrepen. 
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De heer Galle antwoordt dat het ledigen gebeurt door eigen personeel. Ze hebben 

daarvoor het nodige materiaal. 

 

De heer Vansteenkiste herhaalt dat een huur interessanter kan zijn. Het lijkt hem de 

moeite dit te onderzoeken. 

 

De heer Galle gaat ervan uit dat dit onderzocht werd door de betrokken diensten. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘aankoop afvalcontainers 

begraafplaatsen’ een bijzonder bestek met nr. 2330/05513 werd opgesteld door de 

heer Maarten Tavernier, dienst milieu; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20 661,16 euro 

(excl. btw) of 25 000,00 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 van 2013, op rekening 0990-00/230007/IE-1 (ACT-81); 

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. 2330/05513 voor de opdracht ‘aankoop afvalcontainers begraafplaatsen’, 

opgesteld door de heer Maarten Tavernier, dienst milieu. De lastvoorwaarden 

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

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 

20 661,16 euro (excl. btw) of 25 000,00 euro (incl. 21% btw). 

 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

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

2013, op rekening 0990-00/230007/IE-1 (ACT-81). 

 

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

3 firma’s. 

 

 

De gemeenteraad wordt onderbroken door een verkoopactie van vrijwilligers vanuit 

Kom op Tegen Kanker.  

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, laat dit toe. 

Bij het hernemen van de zitting drukt de voorzitter zijn sympathie uit voor de 

organisatie, maar stelt dat dit in het vervolg niet meer kan tijdens de zitting van de 

gemeenteraad. Dit uit respect voor de werking van de gemeenteraad. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, stelt dat dergelijke actie perfect voor de 

gemeenteraad kan gebeuren, bijvoorbeeld rond kwart over zes, als de raadsleden 

binnenkomen. 

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, meent dat binnen de gemeenteraad hetzelfde 

gevoel gedeeld wordt over alle fracties heen. 

 

 

7. Aarden van verlichtingspalen in de Eikenstraat - Wilgenstraat en in de 

Abdijweg - Kloosterstraat. 

De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, stelt dat bij de vernieuwing van 

een aantal verlichtingspalen vastgesteld werd dat die niet geaard werden.  

Deze aarding kan gefinancierd worden met trekkingsrechten. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, vraagt of er nog dergelijke locaties zijn en of 

hier specifieke risico’s aan verbonden zijn. 

 

De heer Tant stelt dat dit in een paar dossiers voorkomt in de deelgemeente 

Wevelgem, waar lang een eigen regie aan het werk geweest is. Deze problemen 

worden bij de vernieuwing stelselmatig aangepakt. 

 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, stelt dat ook grondspots best gecontroleerd 

worden. Wanneer iemand met de hond gaat wandelen en die plast, dan kan dit 

elektrocutiegevaar met zich brengen. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 3 april 2013 houdende de gunning van de opdracht ‘renovatie OV Eikenstraat-

Wilgenstraat’; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  
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d.d. 3 april 2013 houdende de gunning van de opdracht ‘renovatie OV Abdijweg-

Kloosterstraat’; 

Overwegende dat naar aanleiding van voornoemde renovaties van de openbare 

verlichting werd vastgesteld dat 127 verlichtingspalen niet geaard waren;  

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘aarden van verlichtingspalen in de 

Eikenstraat-Wilgenstraat en in de Abdijweg-Kloosterstraat’ een technische 

beschrijving met nrs 0020042692 en 0020042688 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20 203,16 euro 

(excl. btw, btw medecontractant); 

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

trekkingsrechten voor een bedrag van 20 203,16 euro excl. btw, btw 

medecontractant; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het 

investeringsbudget van 2013, op rekening 0670-00/228007/IE-OVERIG; 

Overwegende dat het nodige krediet zal voorzien worden bij de eerstvolgende 

budgetwijziging die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van heden; 

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

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

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

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere 

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

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

aangesloten is bij Infrax West met als exploitatiebedrijf Infrax); 

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

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen; 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

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

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

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

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met  

nrs 0020042692 en 0020042688 en de raming voor de opdracht ‘aarden van 

verlichtingspalen in de Eikenstraat-Wilgenstraat en in de Abdijweg-Kloosterstraat’. 

De raming bedraagt 20 203,16 euro (excl. btw, btw medecontractant). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

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

van 2013, op rekening 0670-00/228007/IE-OVERIG. 

Artikel 5. Het krediet zal voorzien worden bij de eerstvolgende budgetwijziging. 

Artikel 6. De uitgave van deze opdracht wordt gefinancierd met trekkingsrechten 

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

20 203,16 euro (excl. btw, btw medecontractant). 
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8. Begraafplaats Moorselestraat fase 5: heraanleg grafveld. 

De heer Bernard Galle, schepen voor begraafplaatsen, houdt volgende toelichting: 

‘De foto’s die u in het dossier vond, spreken voor zichzelf. 

Het gaat over het heraanleggen van de percelen die ongeveer 25 jaar geleden 

werden ontruimd. Ze laten een desolate indruk na en zijn dringend aan heraanleg 

toe. Plannen en bestek werden opgemaakt door de heer Geert Delaere, dienst 

milieu. 

De raming bedraagt 25 679,00 euro, excl. btw, 31 071,59 euro, incl. btw. 

Dit is voorzien op het investeringsbudget 2013. 

Voorgesteld wordt aan de gemeenteraad te laten gunnen via mededinging van ten 

minste 5 firma’s.’ 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, vraagt of de gemeente die werken niet zelf 

kan uitvoeren. 

 

De heer Galle antwoordt dat dit eigenlijk om twee kleine voetbalvelden gaat.  

De gemeente beschikt niet over het nodige materiaal hiervoor. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

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

fase 5: heraanleg grafveld’ een bijzonder bestek met nr. 2329/05413 werd opgesteld 

door de heer Geert Delaere, dienst milieu; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 25 679,00 euro 

(excl. btw) of 31 071,59 euro (incl. 21% btw); 

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

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het 

investeringsbudget van 2013, op rekening 0990-00/220007/IE-OVERIG; 

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

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere 

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

niet bereikt); 

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

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen, inzonderheid  

artikel 105; 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

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

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

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

 

BESLIST EENPARIG: 
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Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met  

nr. 2329/05413 en de raming voor de opdracht ‘begraafplaats Moorselestraat -  

fase 5: heraanleg grafveld’, opgesteld door de heer Geert Delaere, dienst milieu.  

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  

De raming bedraagt 25 679,00 euro (excl. btw) of 31 071,59 euro (incl. 21% btw). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

2013, op rekening 0990-00/220007/IE-OVERIG.  

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

5 firma’s. 

 

9. Aanleg voetpaden en parkeerstrook t.h.v. Meerlaanstraat 43 A, B en C en 

Helleputje 5 en 6. 

De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, zegt dat het hier om twee 

gelijkaardige werken gaat. Het gaat twee maal om een verkavelaar die de aan hem 

opgelegde verplichtingen niet realiseert. Dit is één maal uit onwil en één maal ten 

gevolge van een faillissement. De gemeente spreekt nu de gestelde borgsom aan om 

de ontbrekende werken te financieren. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, vraagt of de borgsom voldoende groot is. 

 

De heer Tant bevestigt dit. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘aanleg voetpaden en parkeerstrook 

ter hoogte van Meerlaanstraat 43 A, B en C en Helleputje 5 en 6’ een bijzonder 

bestek met nr. 2331/05613 werd opgesteld door de heer Steven Van Heuverswijn, 

dienst openbare infrastructuur en mobiliteit; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 23 319,80 euro, 

incl. btw (btw medecontractant); 

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

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het 

investeringsbudget van 2013, op rekening 0200-00/224007/IE-5 (ACT-109); 

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  
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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. 2331/05613 en de raming voor de opdracht ’aanleg voetpaden en parkeerstrook 

ter hoogte van Meerlaanstraat 43 A, B en C en Helleputje 5 en 6 ‘, 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 23 319,80 euro, incl. btw (btw medecontractant). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

2013, op rekening 0200-00/224007/IE-5 (ACT-109). 

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

5 firma’s. 

 

10. Gemeentehuis Wevelgem, herinrichting secretariaat: perceel 3 

binnenschrijnwerk - vloerwerken - elektrische installatie - maatmeubilair - 

schilder- en behangwerken. 

De heer Bernard Galle, schepen van patrimonium, omschrijft wat het derde perceel 

van de herinrichting van het secretariaat allemaal aan werken omvat: 

binnenschrijnwerk, vloerwerken, elektrische installatie, maatmeubilair en schilder- 

en behangwerken. Er wordt inderdaad verder werk gemaakt van de herinrichting. 

Bij perceel 1 werd voorzien in het vernieuwen van het buitenschrijnwerk.  

De nieuwe ramen zijn intussen geplaatst. Perceel 2 bestond uit een kleuronderzoek. 

De raming voor perceel 3 bedraagt 99 209,07 euro, excl. btw, of 120 042,97 euro, 

incl. btw. 

De uitgave is deels voorzien in het investeringsbudget 2013 en wordt deels voorzien 

bij de eerstvolgende budgetwijziging, vandaag op de gemeenteraad geagendeerd. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, vraagt om hoeveel m² dit gaat. De uitgave is 

de prijs voor een klein huis. 

 

De heer Galle wijst op de noodzaak van de renovatie. De burelen dateren nog van 

de tijd dat de koeien Frans spraken, van de jaren ’70. Er werd hierin nooit echt 

geïnvesteerd. In totaal gaat het zeker om 150 m². 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, wijst erop dat dit een monument betreft, 

zodat de restauratie moet gebeuren volgens de regels der kunst. 

 

 *  * 

  * 
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DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de ontwerpopdracht ‘gemeentehuis Wevelgem, herinrichting 

secretariaat: perceel 3 binnenschrijnwerk - vloerwerken - elektrische installatie - 

maatmeubilair - schilder- en behangwerken’ werd gegund aan Inoforma architects 

CVBA, Vanackerestraat 39 te 8560 Wevelgem; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met  

nr. BD.06.612 werd opgesteld door de ontwerper, de heer Bernard Decaestecker 

van Inoforma architects CVBA, Vanackerestraat 39 te 8560 Wevelgem; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 99 209,07 euro 

(excl. btw) of 120 042,97 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 van 2013, op rekening 0119-00/221007/IE-1 (ACT-71); 

Overwegende dat er extra budget wordt voorzien in het investeringsbudget, op 

rekening 0119-00/221007/IE-1 (ACT-71), in de eerstvolgende budgetwijzing die 

wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van heden; 

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 25; 

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. BD.06.612 

en de raming voor de opdracht ‘gemeentehuis Wevelgem, herinrichting secretariaat: 

perceel 3 binnenschrijnwerk - vloerwerken - elektrische installatie - maatmeubilair - 

schilder- en behangwerken’, opgesteld door de ontwerper, de heer Bernard 

Decaestecker van Inoforma architects CVBA, Vanackerestraat 39 te  

8560 Wevelgem. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt 99 209,07 euro (excl. btw) of 

120 042,97 euro (incl. 21% btw). 

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

offerteaanvraag. 

Artikel 3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op 

nationaal niveau. 

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

investeringsbudget van 2013, op rekening 0119-00/221007/IE-1 (ACT-71) en wordt 

deels voorzien bij de eerstvolgende budgetwijziging. 
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11. Restauratie goederenloods Stationsstraat 1A: lot 5 - afwerking. 

De heer Bernard Galle, schepen van patrimonium, licht het agendapunt als volgt 

toe: 

‘Op 6 augustus werd gestart met de restauratie van de goederenloods. Voor die 

restauratie werden eerder door de gemeenteraad reeds 3 loten goedgekeurd. 

Perceel 1 omvat de dak- en isolatiewerken, perceel 2 de HVAC, perceel 3 de 

elektriciteit. 

Rest nog lot 5 de afwerking: o.a. het sanitair, het binnenschrijnwerk, de 

brandbeveiliging. 

Deze wordt geraamd op 48 295,33 euro, excl. btw of 55 431,35 euro, incl. btw. 

Deze uitgave is voorzien op het investeringsbestek 2013.’ 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

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

17 oktober 2006 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht ‘restauratie 

goederenloods Stationsstraat 1A te Wevelgem: lot 5 afwerking’ aan Demeyere 

Joseph en Alex, Dam 13 te 8500 Kortrijk; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met  

nr. 10.27.06 werd opgesteld door de ontwerper, Demeyere Joseph en Alex, Dam 13 

te 8500 Kortrijk; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 48 295,33 euro 

(excl. btw) of 58 437,35 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 van 2013, op rekening van 0720-00/221007/IE-7 (ACT-130); 

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 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. 10.27.06 en 

de raming voor de opdracht ‘restauratie goederenloods Stationsstraat 1A te 

Wevelgem: lot 5 afwerking’, opgesteld door de ontwerper, Demeyere Joseph en 

Alex, Dam 13 te 8500 Kortrijk. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 48 295,33 euro 

(excl. btw) of 58 437,35 euro (incl. 21% btw); 
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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 van 

2013, op rekening van 0720-00/221007/IE-7 (ACT-130). 

 

12. Kerkstraat Gullegem: herstellen en aanpassen voetpaden, parkings en 

wegenis: goedkeuring verrekening nr. 1. 

De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, wijst op de oorzaak van deze 

aanzienlijke verrekening. De oorspronkelijke verharding dateerde al van 1955.  

Bij de aanpassingswerken op vandaag werd ontdekt dat in grote delen van de 

Kerkstraat de onderlaag ontbrak. Om de kwaliteit van de vernieuwde wegenis te 

garanderen, diende dus eerst een degelijke onderlaag aangebracht te worden. 

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, kan dit niet begrijpen. Ook in 1955 werden 

al plannen opgemaakt. Die moeten toch beschikbaar zijn. Er wordt aan de 

gemeenteraad gevraagd een meerkost van 1/4
de

 goed te keuren. Dit ondanks het 

bestaan van plannen. Steeds opnieuw herhaalt zich hetzelfde patroon. Meerwerken 

moeten goedgekeurd worden. Geen enkele bestelling wordt uitgevoerd zoals 

aanvankelijk afgesproken. Mochten alle recente meerwerken opgeteld worden, dan 

gaat dit al om een enorm bedrag.  

 

De heer Tant zegt dat er inderdaad plannen bestaan. Op die plannen staat de toplaag 

grotendeels vermeld. Wat kan er geleerd worden op het terrein zelf?  

Een proefboring kan meer duidelijkheid brengen. Dergelijke boring kost ongeveer 

200 euro per put. Wat specifiek de Kerkstraat betreft, zou het zelfs mogelijk 

geweest zijn om, ondanks de  proefboringen, toch het ontbreken van de onderlaag 

niet te ontdekken. Die onderlaag ontbrak immers niet overal. 

De schepen benadrukt dat alle plannen op vandaag heel goed bijgehouden worden. 

Hij beklemtoont dat er niet steeds meerwerken goedgekeurd moeten worden. Op het 

niveau van het college van burgemeester en schepenen worden ook afrekeningen in 

min goedgekeurd.  

Tot slot wijst hij erop dat ook wie particulier verbouwt, dikwijls voor verrassingen 

komt te staan. Maar één maal in uitvoering, is het beter het werk in één maal goed 

uit te voeren. 

 

De heer Vanhaverbeke is het hier niet mee eens. Wie een huis koopt, doet dit in de 

staat waarin het zich bevindt en is zelf verantwoordelijk voor zijn aankoop.  

Een meerwerk is dan voor eigen rekening. Hier zijn alle kosten voor de 

gemeenschap. 

 

De heer Tant zegt dat die laag nu éénmaal diende aangebracht te worden. Of dit nu 

vooraf geweten was of niet. Was het ontbreken van de laag vooraf geweten, dan zou 

er zelfs sprake geweest zijn van een meevaller, want de laag bleek hier en daar 

aanwezig. 

 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, stelt dat er inderdaad sprake is van heel wat 

meerwerken. Bovendien worden die vrij laat op de gemeenteraad geagendeerd.  
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Er wordt niet altijd gewacht op goedkeuring. 

De heer Tant antwoordt dat het dossier niet zomaar kan blijven liggen tot na 

goedkeuring door de gemeenteraad. Feit is dat de eindafrekening wel nog niet 

vereffend werd! Maar het  uitstellen van noodzakelijke werken tot na goedkeuring 

zou tot serieuze meerkosten leiden. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

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

5 december 2012 betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht 

‘Kerkstraat Gullegem: herstellen en aanpassen voetpaden, parkings en wegenis’ aan 

Casteleyn & Zonen NV, Steenovenstraat, 80 te 8760 Meulebeke, tegen het 

nagerekende inschrijvingsbedrag van 79 843,25 euro (excl. btw) of 96 610,33 euro 

(incl. 21% btw); 

Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. 2249/04712; 

Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht, na het affrezen van de 

asfalt, opgemerkt werd dat er vroeger slechts 1 laag van +/- 4 cm werd aangelegd; 

Overwegende dat om een lange levensduur te bekomen en scheurvorming te 

voorkomen werd geopteerd om de weg te voorzien van een onderlaag; dat de weg 

hiervoor moest geprofileerd worden en voorzien van een onderlaag in asfalt; 

Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht derhalve bleek dat het 

noodzakelijk was om volgende wijzigingen aan te brengen: 

 

HV in meer 
 

€ 30 895,20 

Bijwerken + € 3 944,40 

Totaal excl. btw = € 34 839,60 

Btw + € 7 316,32 

TOTAAL = € 42 155,92 

 

Overwegende dat deze verrekening het bestelbedrag overschrijdt met 43,64%, 

waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu 114 682,85 euro (excl. btw) 

of 138 766,25 euro (incl. 21% btw) bedraagt; 

Overwegende dat voor deze verrekening geen termijnsverlenging wordt toegekend; 

Overwegende dat de leidend ambtenaar, de heer Steven Van Heuverswijn, gunstig 

advies verleende; 

Overwegende dat de uitgave voor deze verrekening voorzien is in het 

investeringsbudget van 2013, op rekening 0200-00/224007/IE-5 (ACT-109); 

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 artikels 7 en 8; 
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Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij 

voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen, inzonderheid  

artikel 42; 

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

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

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 16 juli 2013; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

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

‘Kerkstraat Gullegem: herstellen en aanpassen voetpaden, parkings en wegenis’ 

voor het totaal bedrag in meer van 34 839,60 euro (excl. btw) of 42 155,92 euro 

(incl. 21% btw). 

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

van 2013, op rekening 0200-00/224007/IE-5 (ACT-109). 

 

13. Tijdelijke politieverordening houdende het verbod van verkoop door de 

nachtwinkels van sterke alcoholische dranken gedurende de avond en 

nacht van zaterdag 12 oktober 2013 en zondag 13 oktober 2013. 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, stelt dat het hier om een traditioneel verbod 

gaat naar aanleiding van een fuif met een verwachte grote opkomst, voornamelijk 

met als doel om impulsaankopen te vermijden. Ook voor andere grotere activiteiten 

zal dergelijke tijdelijke politieverordening voorgesteld worden. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat er naar jaarlijkse traditie op zaterdag 12 oktober 2013 een 

bouwfuif georganiseerd wordt in de deelgemeente Wevelgem; 

Overwegende dat voor de fuif een enorme belangstelling is waar heel wat mensen 

op af komen; 

Overwegende dat deze fuif georganiseerd wordt door de jeugdbewegingen uit het 

centrum van Wevelgem waardoor er veel jongeren, zowel meerderjarig als 

minderjarig, deze fuif bijwonen; 

Overwegende dat de zogenaamde alcoholpops een enorm succes kennen, in 

belangrijke mate bij de jongeren; 

Overwegende dat ze omwille van hun zoete smaak aansluiten bij al bestaande 

drinkgewoontes en smaken van jongeren en derhalve een drempelverlagend 

karakter hebben terwijl het overeenkomstig artikel 1, 5° van de wet van  

28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank 

juncto artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de 

accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken om sterke dranken gaat; 

Overwegende dat is vastgesteld in voorgaande jaren dat vele jongeren dergelijke 

sterke dranken aankopen in de nachtwinkels voor onmiddellijk verbruik;  

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

veiligheid;  



406 

Zitting van 13 september 2013 

 

 

Overwegende dat het overmatig gebruik van alcohol kan leiden tot allerlei vormen 

van overlast en criminaliteit, zoals o.a. opzettelijke beschadigingen, opzettelijke 

slagen en verwondingen en nachtlawaai;  

Overwegende dat het daarom wenselijk is de verkoop van sterke alcoholische 

dranken door de nachtwinkels gedurende de organisatie van de bouwfuif te 

verbieden;  

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

135, §2;  

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1 

Gedurende de avond en nacht van 12 oktober 2013 op 13 oktober 2013, naar 

aanleiding van de organisatie van de bouwfuif, is het verboden voor de 

nachtwinkels uit de deelgemeente Wevelgem om sterke alcoholische dranken te 

verkopen. 

 

Artikel 2  

Inbreuken tegen bovenvermeld artikel kunnen bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

 

Artikel 3  

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

en aan de nachtwinkels gelegen op het grondgebied van de deelgemeente 

Wevelgem.  

 

Artikel 4  

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

gemeentedecreet.  

 

14. Gebruikelijk verkavelingscontract Visserijstraat. 

De heer Mathieu Desmet, schepen van wonen, stelt dat de verkaveling in de 

Visserijstraat een mooie verkaveling is, belangrijk voor mensen die nog zelf wensen 

te bouwen.  

De totale oppervlakte van de verkaveling bedraagt ongeveer 8 300 m² en is goed 

voor 10 loten. Er zijn een aantal loten van een ruime 600 m² en zelfs een lot van  

1 100 m². Er is ook een zogenaamd sociaal lot voorzien van 335 m² en 2 bescheiden 

loten van respectievelijk 356 en 500 m².  

Conform de woonprogrammatie wordt zo verder werk gemaakt zodat er een aanbod 

is voor elk wat wils. Dit is een verkaveling voor zelfbouwers, maar er lopen ook 

projecten van private huisvestingsmaatschappijen, sociale 

huisvestingsmaatschappijen… Er wordt gestreefd naar een mix van appartementen 

en woningen.  

In deze verkaveling is bewust gekozen voor een lagere densiteit, want deze 

verkaveling sluit aan bij de Leievallei. Hiervoor werd geopteerd binnen het RUP 

Menenstraat-Zuid.  

Aan de gemeenteraad wordt het verkavelingscontract voorgelegd, zodat de afgifte 

van een verkavelingsvergunning verder voorbereid kan worden. 
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De heer Henk Vandenbroucke, Groen, herinnert zich dat er vroeger wat 

opmerkingen waren rond deze verkaveling. 

 

De heer Desmet zegt dat hier zo veel als mogelijk rekening mee gehouden werd. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het verkavelingsplan d.d. 16 april 2013, opgemaakt door de heer  

Patrick Carpentier, Vinkestraat 135, 8560 Wevelgem, om gronden toebehorende 

aan de heer en mevrouw Marcel Bekaert en Beatrice Vantomme, Visserijstraat 62,  

8560 Wevelgem, gelegen in de Visserijstraat, kadastraal gekend afdeling 1,  

sectie C, deel van nrs 154F en 227H te verkavelen in 10 bouwkavels; 

Gelet op artikel 4.2.20 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 

Overwegende dat alle kosten voor het aanleggen en eventueel aanpassen van de 

nutsleidingen ten laste vallen van de verkavelaar, de heer en mevrouw  

Marcel Bekaert en Beatrice Vantomme, Visserijstraat 62, 8560 Wevelgem en dat dit 

wordt vastgelegd onder de vorm van een contract zoals gebruikelijk; 

Gelet op het voorstel van verbintenis nopens de noodzakelijke 

infrastructuurwerken; 

Overwegende dat het aangewezen voorkomt dat de verkavelaar instemt met de 

lasten en voorwaarden inzake infrastructuur die de vergunningverlener wenst op te 

leggen aan de verkavelaar; dat het in die zin aangewezen voorkomt dat 

onderstaande verbintenis wordt goedgekeurd; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Art. 1. De verbintenis nopens de noodzakelijke infrastructuurwerken omtrent de 

aanvraag tot verkavelingsvergunning, betreffende al de vereiste investeringen, ten 

laste van de verkavelingsaanvrager, de heer en mevrouw Marcel Bekaert en 

Beatrice Vantomme, Visserijstraat 62, 8560 Wevelgem, wordt goedgekeurd als 

volgt: 

  

 

 
VERBINTENIS nopens de noodzakelijke 

INFRASTRUCTUURWERKEN 

op gronden toebehorende aan de heer en mevrouw  

Marcel Bekaert en Beatrice Vantomme, Visserijstraat 62,  

8560 Wevelgem 

  

 op het perceel gelegen in de Visserijstraat, kadastraal gekend 

afdeling 1, sectie C, deel van nrs 154F en 227H 

  

 gronden dewelke zullen verkaveld worden in 10 bouwkavels. 

 

 

 



408 

Zitting van 13 september 2013 

 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

A. De verkavelaar, de heer en mevrouw Marcel Bekaert en Beatrice 

Vantomme, Visserijstraat 62, 8560 Wevelgem en 

 

B.  Het gemeentebestuur van Wevelgem, vertegenwoordigd door de heer  

Jan Seynhaeve, burgemeester en de heer Kurt Parmentier, 

gemeentesecretaris, daartoe gemachtigd in zitting van de gemeenteraad  

d.d. 13 september 2013  

 

zijn overeengekomen hetgeen volgt:  

 

De partij A verbindt zich hierbij:  

 

1.   Het metingsplan, in Lambertcoördinaten betreffende voornoemde gronden, 

dient op kosten van de verkavelaar te worden opgemaakt en aan het 

gemeentebestuur te worden bezorgd in een analoog formaat en digitaal op 

formaat .dwg of .shp of .dxf. 

 

2. Voor groenaanleg, een bedrag van 7,5 euro per m² netto-verkoopbare 

oppervlakte van de goedgekeurde verkaveling te betalen op IBAN:  

BE47 0910 0025 7380 (BIC: GKCC BEBB) van het gemeentebestuur van 

Wevelgem, binnen de 12 maanden na datum van de goedkeuring van de 

verkaveling. 

 

3. De nodige wegenis- en rioleringswerken uit te voeren en in dit verband de 

raming van de werken, lastenboek en plannen van de aan te leggen 

wegeniswerken, rioleringswerken op te maken, op kosten van de verkavelaar 

en te laten goedkeuren door het college van burgemeester en schepenen, deze 

plannen eveneens digitaal over te maken in één van de formaten vernoemd in 

art. 1. 

 

4. Netmanagement, Infrastuctuurgebied Ijzer-Mandel, Ter Waarde 90,  

8900 Ieper, opdracht te geven tot het aanbrengen van de gasbedeling naar en 

in de hierboven omschreven verkaveling, mits de betaling van de daaruit 

voortspruitende kosten te haren laste te nemen en de plannen voorafgaandelijk 

ter goedkeuring voor te leggen aan het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

5. De Watergroep, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk, opdracht te geven tot het 

aanbrengen van het waterbedelingsnet naar en in de hierboven omschreven 

verkaveling, mits de betaling van de daaruit voortspruitende kosten te haren 

laste te nemen en de plannen voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen 

aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

6. Telenet-Netaanleg, dienst Studies, Meensestraat 91 te Kortrijk, opdracht te 

geven tot het aanbrengen van de TV-distributiekabels naar en in de hierboven 

omschreven verkaveling, mits de betaling van de daaruit voortspruitende 

kosten te haren laste te nemen en de plannen voorafgaandelijk ter goedkeuring 

voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen. 
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7. Infrax, Noordlaan 9, 8820 Torhout, opdracht te geven tot elektrificatie van 

voornoemde verkaveling en het aanbrengen of aanpassen van het openbaar 

verlichtingsnet, mits de betaling van de daaruit voortspruitende kosten te 

haren laste te nemen en de plannen voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te 

leggen aan het college van burgemeester en schepenen en kosteloos de nodige 

gronden af te staan voor het inplanten van de nodige infrastructuur. 

 

8.  Belgacom, Rijselstraat 1, 8200 Brugge, opdracht te geven tot het aanbrengen 

van de telecom-infrastructuur naar en in de hierboven omschreven 

verkaveling, mits de betaling van de daaruit voortspruitende kosten te haren 

laste te nemen en de plannen voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen 

aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

9. De financiële bankwaarborg te stellen zoals bedoeld in art. 4.2.20 van de 

Vlaamse codex ruimtelijke ordening, ten bedrage van het bedrag zoals 

bepaald in artikel 2 tot en met 8 voornoemd. Deze raming (met uitzondering 

van de borg voor de groenaanleg zoals bedoeld in artikel 2) wordt verhoogd 

met 5% voor de eventuele financiering van de in artikel 3 tot en met  

8 bedoelde initiatieven. 

 Deze financiële waarborg mag ook gestort worden op rekening IBAN:  

BE98 0910 1733 0693 (BIC: GKCCBEBB) van de financieel beheerder van 

de gemeente Wevelgem mits het ondertekenen van de borgstellingsakte, 

goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van  

28 februari 2006. 

 

10. De gemeente zal gebruik maken van de financiële waarborgen omschreven in 

artikel 9 hierboven, wanneer de aan de verkavelaar opgelegde lasten niet zijn 

uitgevoerd op het einde van het 1° jaar na datum van de 

verkavelingsvergunning en zodra wanneer blijkt dat minstens één lot uit deze 

verkaveling werd verkocht.  

 

11.  De integrale tekst van deze overeenkomst op te nemen in de basisakte van de 

verkaveling die zal opgemaakt worden door de notaris die de verkoop van de 

bouwloten zal verlijden.  

 

12. Alle bijkomende en/of onvoorziene kosten, hetzij van notaris, registratie, 

interesten en om het even welke boetes of taksen in verband met de 

omschreven werken in het algemeen, op zich te nemen en tevens alle 

vergoedingen en prezie en alle andere waarop de gebruiker van de kosteloze 

af te stane gronden zou kunnen aanspraak maken.   

 

Het gemeentebestuur verbindt zich om:  

 

1. De borgsom vermeld onder artikel 9 hiervoor vermeld, vrij te geven 

naargelang en tot beloop van de gedane betalingen. Van de totale borg (met 

uitzondering van de borg voor de groenaanleg zoals bedoeld in artikel 2) zal 

10% behouden worden tot na de definitieve overname van de werken.  

Ze zal worden vrijgegeven op eenvoudig schriftelijk verzoek van de eerste 

partij. 

2. Alle maatregelen te treffen die zij nodig acht om het uitvoeren der werken te 

vergemakkelijken. 
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15. Interne staatshervorming - doorbraak 63, deel waterlopen - hervorming 

waterbeheer en -beleid: princiepsbeslissing betreffende de herschaling van 

de onbevaarbare waterlopen van de 3° categorie naar de 2° categorie. 

De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, wijst erop dat de bevaarbare en 

onbevaarbare waterlopen in een aantal categorieën ingedeeld zijn. Afhankelijk van deze 

indeling wordt bepaald wie de waterloop beheert. Zo worden onbevaarbare waterlopen 

van de 3
de

 categorie beheerd door de gemeenten.  

In het kader van de interne staatshervorming wordt de mogelijkheid gecreëerd om deze 

waterlopen van 3
de

 categorie onder te brengen in 2
de

 categorie, zodat het beheer niet 

langer door de gemeente moet gebeuren, maar overgaat naar de provincie.  

Tegelijk zou de klassering gevraagd worden van een aantal privé-grachten, waarvan het 

beheer dan ook in handen van de provincie zou komen. 

Voor deze hele operatie is het provinciebestuur vragende partij.  

Haast alle West-Vlaamse gemeenten zouden hierop ingaan, behalve 2. Dit is onder andere 

het geval met Poperinge, dat een aantal eigen bufferbekkens gecreëerd heeft, die ze niet 

wensen over te dragen. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967; 

Gelet op de indeling van de onbevaarbare waterlopen zoals vastgelegd in de Vlaamse 

Hydrologische atlas; 

Gelet op het Witboek van 8 april 2011 inzake de interne Vlaamse staatshervorming, meer 

bepaald principe ‘D.63 Waterbeleid en –beheer’; 

Gelet op het schrijven van de provincie d.d. 16 april 2013; 

Gelet op het overleg in dit verband met de provincie d.d. 20 augustus 2013; 

Gelet op de vraag van de provincie of de gemeente principieel bereid is om de 

onbevaarbare waterlopen van de 3
e
 categorie te laten herschalen naar 2

e
 categorie; 

Overwegende dat deze herschaling het mogelijk maakt om te kunnen genieten van een 

ontlasting van financiële bijdrage van de gemeente; 

Overwegende dat door de herschaling de provincie instaat voor de financiering van de 

kosten voor onderhouds- en investeringswerken aan waterlopen en van de kosten van 

onderhoud, herstel en exploitatie van de kunstwerken op die waterlopen 2
e
 categorie; 

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

  

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1  

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het voorstel van de provincie om de 

waterlopen van 3
e
 categorie te herschalen naar 2

e
 categorie. 

 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt verder belast met de uitvoering 

van deze herschaling. 
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16. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel - dienst ruimtelijke 

ordening en stedenbouw. 

De heer Frank Acke, schepen van personeel, behandelt de agendapunten 16 tot 20 

als één cluster. Net als de volgende agendapunten gaat het hier in essentie om een 

aantal wijzigingen aan de organisatie die moeten bijdragen tot een efficiëntere 

beleidsuitvoering. 

De punten 16 tot en met 18 hebben betrekking op de dienst ruimtelijke ordening, 

stedenbouw en wonen. Volgende uitgangspunten spelen hierbij een rol: 

 Wevelgem is een ontvoogde gemeente, die zelf zijn vergunningen kan 

afgeven, wat leidt tot een verhoogde werkdruk; 

 De stedenbouwkundige materie is complex en technisch; 

 Er is binnen de dienst een specifieke situatie. Het diensthoofd werkt slechts 

deeltijds door een combinatie van loopbaanonderbreking en het invullen van 

een politiek mandaat en is hierdoor te weinig aanwezig in functie van de 

nodige aansturing van de dienst; 

 Er wordt een administratief assistent tewerk gesteld met een 

startbaancontract, wat een contractuele invulling van beperkte tijd betekent 

en steeds veel tijdsverlies om in te werken; 

 Bovendien werd vastgesteld dat bij het uitvallen van een baliemedewerker 

de dienstverlening in het gedrang kwam.  

Vanuit deze situatieschets werd een oplossing gezocht, dit op een budgetneutrale 

manier. Omtrent deze wijziging werd ook syndicaal onderhandeld en werd een 

protocol van akkoord verkregen. 

 

Wat betreft de aansturing van de dienst, werd geopteerd om de woonconsulent 

tijdelijk, voor de duur van de loopbaanvermindering van het huidige diensthoofd, de 

leiding te geven. De cel wonen werkte immers al nauw samen met de dienst 

ruimtelijke ordening en stedenbouw en een verdere integratie lijkt op zijn plaats.  

Anticiperend op het pensioen van het huidige diensthoofd, die ook gemeentelijk 

stedenbouwkundig ambtenaar is, wordt een stafmedewerker op B-niveau voor de 

dienst aangetrokken. De administratief assistent op D-niveau wordt in deze dienst 

vervangen door een administratief medewerker op C-niveau. Beide voorstellen 

moeten bijdragen tot een versterking van de technische kennis met betrekking tot de 

materie binnen de dienst.  

Aan deze wijzigingen van personeelskader en organogram is ook een wijziging van 

de rechtspositieregeling gekoppeld, met betrekking tot de aanwervings- en 

bevorderingsvoorwaarden voor de stafmedewerker. 

 

Vanuit de syndicale onderhandelingen werd gevraagd om te onderzoeken in welke 

mate de cel milieuvergunningen kon geclusterd worden met de dienst ruimtelijke 

ordening. Bij de afgifte van milieuvergunningen moeten immers ook 

stedenbouwkundige aspecten onderzocht worden. Daarnaast is er de geplande 

wijziging van de regelgeving op Vlaams niveau, waardoor de afgifte van 

stedenbouwkundige en milieuvergunning zouden gebundeld worden in één 

omgevingsvergunning.  

Vanuit de vakbond werd zelf geopperd om eventueel de functie van stafmedewerker 

te bundelen met de functie van milieuambtenaar, belast met de voorbereiding van 

milieuvergunningen. Deze koppeling binnen één functie blijkt te zwaar, als er 

rekening gehouden wordt met de verwachtingen die binnen de respectievelijke 

takenpakketten opgenomen zijn.   
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Wel is het logisch dat de verwachte, sterke samenwerking tussen beide functies 

veronderstelt dat deze functies ook op hetzelfde niveau ingeschaald worden.  

Momenteel werkt de ambtenaar milieuvergunning binnen de schaal C4-C5.  

Deze functie wordt dan ook meteen opgeschaald tot het B-niveau, net als in heel 

wat andere gemeentebesturen. Dit vereist ook een wijziging van de 

personeelsformatie en van de rechtspositieregeling. 

De schepen overloopt nog kort de inhoud van de 5 volgende agendapunten. 

 

De heer Filip Daem, N-VA, legt volgende stemverklaring af: 

 

‘Mijn fractie kan dit voorstel niet goedkeuren. Overigens heeft deze tussenkomst 

ook betrekking op de voorstellen geformuleerd in de agendapunten 17 en 18. 

 

Wij hebben dit voorstel en bij uitbreiding de twee volgende voorstellen grondig 

bestudeerd, gelezen en herlezen en begrijpen maar niet wat hiervan de echte 

bedoeling kan zijn. Of misschien toch wel. 

 

Dit voorstel is onduidelijk, ondoorgrondelijk, grossiert van wollige administratieve 

overwegingen, die al dan niet relevant zijn. 

 

Wij hadden gehoopt dat de toelichting van de bevoegde schepen hier misschien toch 

wat licht in de duisternis zou brengen, maar kennelijk heeft de schepen al evenveel 

problemen als wijzelf om dit voorstel in mensentaal uitgelegd te krijgen. 

 

Wij zijn in elk geval niet wijzer geworden van de zopas verstrekte uitleg. 

 

Wij hebben alle begrip voor het feit dat de gemeente zichzelf en dus haar 

administratie permanent in vraag stelt en waar nodig bijstuurt en optimaliseert. 

 

Wat wij echter niet verstaan is dat men een functie, waarvan men kennelijk niet 

langer het nut inziet, m.n. die van diensthoofd-stedenbouwkundige, wenst af te 

schaffen, maar dat dit pas doorgang zal vinden op het ogenblik van de pensionering 

van de heer Paelinck. 

 

Ofwel is een functie niet langer relevant en dus overbodig. In dat geval zou men 

veronderstellen dat in het kader van een optimalisering van de dienst, men de 

beslissing tot afschaffing  met onmiddellijke ingang doorvoert. 

Hier dus niet. 

 

Integendeel men behoudt de functie van diensthoofd-stedenbouwkundige tot een 

voorlopig niet-nader bepaalde datum en gaat ondertussen wel een nieuwe functie in 

het leven roepen om het werk van het voormelde diensthoofd in de toekomst te laten 

uitvoeren door een personeelslid op B-niveau, zoals dit nu in de praktijk reeds het 

geval blijkt te zijn. 

 

Zonder afbreuk te willen doen van de kwaliteiten van hij of zij die de dienst op dit 

ogenblik waarneemt, heeft mijn fractie hier toch het onbehaaglijke gevoel dat men 

met het voorliggende voorstel, dat verpakt is in een overvloed van wollige 

argumenten, gewoon een nieuwe functie wil gaan scheppen, geschreven op maat 

van de betrokkene. 
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Dit lijkt ons niet de goede weg van handelen, wel integendeel. Dit neigt immers 

naar cliëntelisme, naar favoritisme, naar nepotisme.  

 

Terugkeren naar de oude politieke cultuur is het allerlaatste wat mijn fractie wil, en 

om die reden zullen wij niet meegaan in dit voorstel.”   

 

De heer Frank Acke, schepen, antwoordt dat de reactie van de heer Daem als even 

wollig, onduidelijk en ondoorgrondelijk kan beschreven worden als de omschrijving 

van zijn eigen uitleg. De heer Acke meent trouwens dat er weinig onduidelijks is 

aan zijn toelichting.  

Ten eerste er is een diensthoofd ruimtelijke ordening dat weinig aanwezig is 

omwille van zijn loopbaanvermindering.  

Er wordt een oplossing gezocht voor de aansturing van de dienst. Er is een 

competente medewerker op A-niveau binnen de cel wonen die dit tijdelijk kan 

overnemen. 

Ondertussen, anticiperend op de pensionering van het diensthoofd, wordt een 

stafmedewerker op B-niveau aangetrokken, gelet op de techniciteit en complexiteit 

van de stedenbouwkundige materie. Inzake de definitieve aansturing kan later dan 

een beslissing genomen worden.  

Er gebeurt tegelijk een upgrade van de administratieve ondersteuning, rekening 

houdend met de intensiteit van het baliewerk.  

Dit lijken hem logische en duidelijke beslissingen, die niemand op het lijf 

geschreven zijn, die niks te maken hebben met nepotisme. Enkel efficiëntie-

overwegingen liggen hierbij aan de grondslag. Op een budgetneutrale wijze wordt 

de know how binnen de dienst versterkt.  

De schepen herhaalt dat hier niets onduidelijks is. Hij begrijpt de argumenten niet 

van de heer Daem.  

 

De heer Daem stelt niet te begrijpen dat de afschaffing van een functie niet 

onmiddellijk kan gebeuren. Om één of andere reden gebeurt dit niet. 

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, repliceert dat een functie afschaffen niet 

gelijk is aan een persoon afschaffen. De vertreksituatie is dat binnen de dienst twee 

stedenbouwkundige ambtenaren op A-niveau te werk gesteld waren. Eén van de 

twee heeft de functie van diensthoofd. Dit diensthoofd heeft sedert vorige 

legislatuur al een uitvoerend politiek mandaat, waardoor hij minder uren invult.  

In de loop van de vorige legislatuur is daar een derde A-functie bijgekomen, met 

name de woonconsulent, ter vervanging van een vroeger afdelingshoofd, wat 

opnieuw een besparing betekende.  

Als een diensthoofd maar halftijds aanwezig is en dus in de feiten nog weinig kan 

sturen, dan is een oplossing in de feiten vereist. Dus is dan uitgekeken wie hiervoor 

een geschikt profiel had. Gelet op de sterke samenwerking met de cel wonen, heeft 

de woonconsulent die taak binnen de dienst ruimtelijke ordening vrijwillig op zich 

genomen. 

Ondertussen is er dus de verlenging van het politiek mandaat van het feitelijk 

diensthoofd en blijft deze situatie ongewijzigd tot aan zijn pensionering. Dus was 

het nu zaak om het kader voor deze dienst, vanuit deze wetenschap, definitief op te 

maken. Dit is gelukt, bovendien wordt er nog op de personeelskosten bespaard.  

De burgemeester zegt niet te begrijpen waarom de functie nu plotseling eerder 

gestopt moet worden. Betrokkene werkt maximaal halftijds. Hij kan als 

stedenbouwkundig ambtenaar in die beperkte tijd gerust nog op zijn niveau 
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functioneren en intussen kan, anticiperend, uitgekeken worden naar nieuwe 

versterking voor de dienst. Dit lijkt hem eerder een zaak van goed bestuur.  

 

De burgemeester zegt niet te aanvaarden dat beschuldigingen als nepotisme nog 

geuit worden. 

 

De heer Daem zegt gesteld te hebben dat dit neigt naar nepotisme. 

 

De burgemeester antwoordt dat dit insinuaties blijven. Hij zal dit nooit aanvaarden. 

Hij meent dat de N-VA-fractie voldoende weet wat de voorbije jaren al gerealiseerd 

werd ter verbetering van de werking van het personeel. Alle aanwervingsprocedures 

verlopen met de grootste objectiviteit. Als zaken geïnsinueerd worden, dan worden 

ze ook best hard gemaakt. Hij begrijpt niet waar het college in dit dossier in de fout 

gegaan zou zijn.  

 

De heer Francies Debels, sp.a, vraagt of dit volledig doorgesproken is met de 

vakbonden.  

 

De heer Acke wijst op het protocol van akkoord. De vakbond had wel een 

opmerking rond het feit dat de stafmedewerker contractueel aangeworven wordt.  

 

  *  * 

   * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

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

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

kader, organogram, personeelsbehoeftenplan en functiebeschrijving en de daarop 

aangebrachte wijzigingen;  

Gelet op het voorontwerp van personeelsformatie van de gemeentesecretaris, 

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

gemeentedecreet, in zitting van 4 juli 2013;  

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 16 juli 2013 houdende wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel – 

dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 26 augustus 2013, resulterend in een 

protocol van akkoord met ACV openbare diensten, behalve wat betreft de wijziging 

van de statutaire betrekking (van administratief assistent) in de contractuele 

betrekking (van administratief medewerker); 

Gelet op de stijging van de werkdruk binnen de dienst stedenbouw en ruimtelijke 

ordening ten gevolge van de vergunningsautonomie van de gemeente Wevelgem 

sedert 1 februari 2007; 

Gecombineerd met de toegenomen techniciteit van de dossiers;  

Gelet op de halftijdse afwezigheid van de heer Mark Paelinck, stedenbouwkundige, 

dit omwille van 4/5-loopbaanvermindering tot aan zijn pensioen, gecombineerd met 

politiek verlof, waarvan de taken van diensthoofd bij beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen van 24 december 2012 worden waargenomen sinds  

4 januari 2013 door de heer Pieter Decruynaere, woonconsulent; 
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Overwegende dat, door deze regeling, de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw 

op efficiënte wijze georganiseerd en gestuurd wordt, maar dat deze regeling niet 

volledig de afwezigheid van de heer Mark Paelinck opvangt; 

Overwegende dat de inzet van een administratief assistent met een 

startbaanovereenkomst in de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw niet 

efficiënt is, dit daar telkens bij de start van een nieuwe administratief assistent met 

een startbaanovereenkomst, opnieuw een inwerkperiode moet worden doorlopen, 

die gezien de complexiteit en techniciteit van de materie, in verhouding tot de duur 

van de tewerkstelling, lang is; 

Gelet op de complexiteit en techniciteit van de materie, waardoor vooral nood is aan 

een medewerker die niet louter ondersteunend wordt ingezet, maar zich inhoudelijk 

kan inwerken in de materie; 

Gelet op het belang van voldoende personeel dat stedenbouwkundige aanvragen kan 

behandelen en tegelijk ingezet kan worden aan de balie; 

Daar in het recente verleden opgemerkt werd dat, bij tijdelijke afwezigheid van 

personeel op C-niveau, de goede dienstverlening in het gedrang kwam; 

Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt om de openstaande statutaire functie 

van administratief assistent op D-niveau in de dienst ruimtelijke ordening en 

stedenbouw, te vervangen door een voltijdse functie van administratief medewerker 

op C-niveau met een contract van onbepaalde duur; 

Overwegende dat in de voorgestelde wijziging van personeelsformatie de 

administratief assistent met een startbaanovereenkomst, die nu wordt toegevoegd 

aan de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw, niet langer meer zou worden 

toegevoegd aan de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw van zodra de 

tewerkstelling van een administratief medewerker op C-niveau een aanvang neemt; 

Overwegende dat, anticiperend op de volledige vervanging van de heer Paelinck en 

om zijn huidige deeltijdse afwezigheid op te vangen, een voltijdse functie van 

stafmedewerker dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw op B-niveau met een 

contract van onbepaalde duur ingevoerd wordt, rekening houdend met het feit dat 

de taken van diensthoofd uitgevoerd worden door de woonconsulent; 

Voor het volledige takenpakket wordt verwezen naar het ontwerp van functie- en 

competentieprofiel in bijlage; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de functie van diensthoofd-

stedenbouwkundige te schrappen op het ogenblik van de pensionering van de heer 

Mark Paelinck, huidig diensthoofd-stedenbouwkundige en om later te bepalen hoe 

de invulling van de functie van diensthoofd in de dienst ruimtelijke ordening en 

stedenbouw definitief moet gebeuren; 

Teneinde de stabiliteit en efficiëntie in de dienst ruimtelijke ordening en 

stedenbouw te verhogen; 

Overwegende dat het werkdomein van de cel wonen nauw aansluit bij het 

werkdomein van de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw; 

Overwegende dat de heer Pieter Decruynaere, woonconsulent, sinds 4 januari 2013 

de functie van diensthoofd in de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw 

waarneemt, dit tijdens de loopbaanvermindering en het politiek verlof van de heer 

Mark Paelinck, diensthoofd-stedenbouwkundige; 

Dat derhalve voorgesteld wordt om de cel wonen te schrappen, de medewerkers van 

de cel wonen te integreren in de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw en deze 

dienst te herbenoemen in dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen; 

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

personeelsleden in contractueel verband in dienst kunnen worden genomen om 

specifieke opdrachten te vervullen; 
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Gelet op de stemverklaring van de heer Filip Daem voor de fractie N-VA; 

 

BESLIST met 24 stemmen voor (CD&V: 18, sp.a: 3, Groen: 2, Vlaams Belang: 1) 

bij 7 tegen (N-VA): 

 

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

- het schrappen van de functie van diensthoofd-stedenbouwkundige op het 

ogenblik van de pensionering van de heer Mark Paelinck, huidig 

diensthoofd-stedenbouwkundige; 

- de invoering van een voltijdse functie van stafmedewerker dienst ruimtelijke 

ordening, stedenbouw en wonen, contractueel van onbepaalde duur op  

B-niveau; 

- de vervanging van de voltijdse statutaire functie van administratief assistent 

op D-niveau in de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw door de 

voltijdse functie van administratief medewerker contractueel van 

onbepaalde duur op C-niveau in de dienst ruimtelijke ordening en 

stedenbouw. 

 

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

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

 

17. Wijziging organogram gemeentepersoneel - dienst ruimtelijke ordening en 

stedenbouw. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

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

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

kader, organogram, personeelsbehoeftenplan en functiebeschrijving en de daarop 

aangebrachte wijzigingen; 

Gelet op het voorontwerp van organogram van de heer gemeentesecretaris, 

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

gemeentedecreet, in zitting van 4 juli 2013; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 16 juli 2013 houdende wijziging organogram gemeentepersoneel – dienst 

ruimtelijke ordening en stedenbouw; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 26 augustus 2013, resulterend in een 

protocol van akkoord met ACV openbare diensten; 

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

de functie van diensthoofd-stedenbouwkundige wordt geschrapt op het ogenblik 

van de pensionering van de heer Mark Paelinck, huidig diensthoofd–

stedenbouwkundige en waarbij de voltijdse statutaire functie van administratief 

assistent op D-niveau in de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw, vervangen 

wordt door de voltijdse functie van administratief medewerker contractueel van 

onbepaalde duur op C-niveau in de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw; 

Gelet op voornoemde wijziging van personeelsformatie waarbij de voltijdse functie 

van stafmedewerker dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen, 

contractueel van onbepaalde duur op B-niveau wordt ingevoerd; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de halftijdse administratief assistent uit de 

dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen te lichten, om dit te koppelen aan 
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het ogenblik van de tewerkstelling van de nieuwe administratief medewerker in de 

dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen en waarbij de 

tewerkstellingsplaats van de halftijdse administratief assistent nog bepaald dient te 

worden; 

Overwegende dat het werkdomein van de cel wonen nauw aansluit bij het 

werkdomein van de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw; 

Overwegende dat de heer Pieter Decruynaere, woonconsulent, sinds  

4 januari 2013 de functie van diensthoofd in de dienst ruimtelijke ordening en 

stedenbouw waarneemt, dit tijdens de loopbaanvermindering en het politiek verlof 

van de heer Mark Paelinck, diensthoofd-stedenbouwkundige; 

Dat derhalve voorgesteld wordt om de cel wonen te schrappen, de medewerkers van 

de cel wonen te integreren in de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw en deze 

dienst te herbenoemen in dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen; 

Gelet op de stemverklaring van de heer Filip Daem voor de fractie N-VA; 

 

BESLIST met 24 stemmen voor (CD&V: 18, sp.a: 3, Groen: 2, Vlaams Belang: 1) 

bij 7 tegen (N-VA): 

 

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

- het schrappen van de functie van diensthoofd-stedenbouwkundige op het 

ogenblik van de pensionering van de heer Mark Paelinck, huidig 

diensthoofd-stedenbouwkundige; 

- de cel wonen te schrappen en de medewerkers van de cel wonen te 

integreren in de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw, die herbenoemd 

wordt in de dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen. 

- de invoering van een voltijdse functie van stafmedewerker dienst ruimtelijke 

ordening, stedenbouw en wonen, contractueel van onbepaalde duur op  

B-niveau; 

- de vervanging van de voltijdse statutaire functie van administratief assistent 

op D-niveau in de dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen door 

de voltijdse functie van administratief medewerker contractueel van 

onbepaalde duur op C-niveau in de dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw 

en wonen; 

- het lichten van de halftijdse statutaire administratief assistent uit de dienst 

ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen, waarbij dit gekoppeld wordt 

aan het ogenblik van de tewerkstelling van de nieuwe administratief 

medewerker in de dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen en 

waarbij de tewerkstellingsplaats van de halftijdse administratief assistent 

nog vastgelegd moet worden. 

 

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

huidige beslissing zullen gecoördineerd worden. 

 

18. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: aanwervings- en 

bevorderingsvoorwaarden voor de functie van stafmedewerker dienst 

ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen. 

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

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

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

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

Gelet op de invoering van de functie van stafmedewerker dienst ruimtelijke 

ordening, stedenbouw en wonen, in huidige zitting beslist; 

Gelet op het voorontwerp van wijziging aan de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel: aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van 

stafmedewerker dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen, opgemaakt 

door de heer gemeentesecretaris in overleg met het managementteam, conform 

artikel 87, §4 van het gemeentedecreet in zitting d.d. 4 juli 2013; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 16 juli 2013 inzake wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: 

aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van stafmedewerker 

dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 26 augustus 2013, resulterend in een 

protocol van akkoord met ACV openbare diensten; 

Gelet op de stemverklaring van de heer Filip Daem voor de fractie N-VA; 

 

BESLIST met 24 stemmen voor (CD&V: 18, sp.a: 3, Groen: 2, Vlaams Belang: 1) 

bij 7 tegen (N-VA): 

 

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

stafmedewerker dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen als volgt vast te 

leggen:  

 

 Stafmedewerker dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen 
 

Niveau: B1-3 
 

1. Aanwervingsvoorwaarden 
 

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

Hoger Onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld; 

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

-   slagen voor een selectieprocedure. 

 

 

2. Bevorderingsvoorwaarden 
 

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

Onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld; 

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

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

-   slagen voor een selectieprocedure; 

-   een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke 

evaluatie.       

 



419 

Zitting van 13 september 2013 

 

 

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, cfr. art. 253 van het gemeentedecreet, overgemaakt 

worden aan de provinciegouverneur. 

 

19. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel - milieuambtenaar. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

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

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

kader, organogram, personeelsbehoeftenplan en functiebeschrijving en de daarop 

aangebrachte wijzigingen;  

Gelet op het voorontwerp van de gemeentesecretaris van personeelsformatie, 

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

gemeentedecreet, in zitting van 4 juli 2013;  

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 16 juli 2013 houdende wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel – 

milieuambtenaar; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 26 augustus 2013, resulterend in een 

protocol van akkoord met ACV openbare diensten; 

Overwegende dat de milieuambtenaar op C4-C5-niveau ingeschakeld is in de 

personeelsformatie van de gemeente Wevelgem; 

Overwegende dat het de bedoeling is dat de milieuambtenaar, naast het behandelen 

van de milieudossiers, tevens de volledige voorbereiding van het stedenbouwkundig 

aspect van milieuaanvragen zal uitvoeren, wat de inschakeling op B-niveau kan 

rechtvaardigen; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

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

- invoering van de voltijdse statutaire functie van milieuambtenaar op  

B-niveau; 

- schrapping van de voltijdse statutaire functie van milieuambtenaar op  

C4-C5-niveau. De functie wordt pas geschrapt na invulling van de voltijdse 

statutaire functie van milieuambtenaar op B-niveau. 

 

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

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

 

20. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: aanwervings- en 

bevorderingsvoorwaarden voor de functie van milieuambtenaar. 

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

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

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

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

Gelet op de beslissing in huidige zitting genomen tot het invoeren van de functie 

van milieuambtenaar op B-niveau; 

Gelet op het voorontwerp van wijziging aan de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel: aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van 

milieuambtenaar, opgemaakt door de heer gemeentesecretaris in overleg met het 

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

d.d. 4 juli 2013; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 16 juli 2013 inzake wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: 

aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van milieuambtenaar; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 26 augustus 2013, resulterend in een 

protocol van akkoord met ACV openbare diensten; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

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

milieuambtenaar als volgt vast te leggen:  

Milieuambtenaar 
 

Niveau: B1-3 
 

1. Aanwervingsvoorwaarden 
 

- minstens houder zijn van het diploma van Hoger Onderwijs van het  

Korte Type of van een professionele bachelor of gelijkgesteld; 

- houder zijn van het getuigschrift van gemeentelijk toezichthouder op de 

naleving van de milieuhygiënewetgeving, zoals bepaald in artikel 34 van 

het Milieuhandhavingsbesluit van 12 december 2008, of dit getuigschrift 

behalen binnen de termijn kennelijk nodig voor het behalen van dit 

getuigschrift. De termijn waarbinnen het getuigschrift moet worden 

behaald wordt door de aanstellende overheid vastgelegd; 

- slagen voor een selectieprocedure. 

 

2. Bevorderingsvoorwaarden 
 

- minstens houder zijn van het diploma van Hoger Onderwijs van het  

Korte Type of van een professionele bachelor of gelijkgesteld; 

- houder zijn van het getuigschrift van gemeentelijk toezichthouder op de 

naleving van de milieuhygiënewetgeving, zoals bepaald in artikel 34 van 

het Milieuhandhavingsbesluit van 12 december 2008, of dit getuigschrift 

behalen binnen de termijn kennelijk nodig voor het behalen van dit 

getuigschrift. De termijn waarbinnen het getuigschrift moet worden 

behaald wordt door de aanstellende overheid vastgelegd; 

- minimum 4 jaar niveauanciënniteit in niveau C en/of niveau D bezitten; 
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- behoren tot het vastbenoemd personeel of het contractueel aangestelde 

personeel dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 128, §2, 2° van de 

rechtspositieregeling; 

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke 

evaluatie; 

- slagen voor een selectieprocedure. 

 

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. art. 253 van het gemeentedecreet, overgemaakt 

worden aan de provinciegouverneur. 

 

21. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel - integratie ploeg 

begraafplaatsen in de dienst milieu, cel groen. 

De heer Frank Acke, schepen van personeel, stelt dat de essentie van de volgende 

twee agendapunten de integratie van de ploeg begraafplaatsen binnen de cel groen 

is. Op vandaag ressorteert de ploeg begraafplaatsen onder de dienst burgerzaken. 

Deze ploeg bestaat uit één statutaire voorman, twee statutaire techniekers en één 

hulptechnieker gesco.  

Ook deze herstructurering is onder andere geïnspireerd door het streven naar een 

hogere efficiëntie en kostenbeheersing. Daarnaast is de vergroening van de 

begraafplaatsen ook een gegeven. Dit vereist enige know how inzake 

groenaspecten. 

De mensen van de ploeg groen zullen dus op een andere manier aangestuurd 

worden. Eén technieker wordt toegewezen aan de ploeg groen Gullegem en staat 

daar in de eerste plaats in voor het onderhoud van de begraafplaats. De andere 

technieker wordt in die zin toegewezen aan de ploeg groen Moorsele. De functie 

van voorman wordt uitdovend geplaatst. De huidige voorman wordt toegevoegd aan 

de ploeg groen Wevelgem en staat verder in voor de coördinatie van de taken 

inzake begraven en ontgraven.  

Hoe die coördinatie in de toekomst zal verlopen, dient nog uitgemaakt te worden. 

De voorman zal bij oppensioenstelling normaal gezien vervangen worden door een 

technieker, zodat er dan een gelijkaardige situatie ontstaat als in Gullegem en 

Moorsele.  

Voordeel van deze integratie is dat het personeel beter kan ingezet worden over 

begraafplaatsen en ander groenbeheer volgens noodzaak. De flexibiliteit verhoogt. 

Medewerkers kunnen bijspringen waar nodig.  

Rest nog de hulptechnieker van de huidige ploeg begraafplaatsen, die halftijds 

toegevoegd wordt aan de ploeg groen Wevelgem en halftijds ingezet wordt in de 

ploeg reiniging. 

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, zegt in essentie niets tegen deze integratie 

te hebben. Maar hij heeft wel een aantal bedenkingen bij bepaalde aspecten van 

deze hervorming. 

De voorman van de ploeg begraafplaatsen wordt uitdovend geplaatst. Deze functie 

wordt dus eigenlijk afgeschaft. Vraag is waarom deze functie dan gedurende meer 
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dan 20 jaar wel op die wijze ingevuld werd. Dit betekent toch een serieuze meerkost 

over al die jaren.  

De twee techniekers worden gespreid over de 2 ploegen in Gullegem en Moorsele. 

Dit onder andere omwille van specifieke redenen. Menselijk is dit evenwel een 

goede oplossing. 

Wat het raadslid echter niet snapt, is waarom de hulptechnieker niet volledig bij een 

ploeg groen ingedeeld wordt. Er is immers heel wat werk in het groen, want 

sommige zaken raken maar traag opgelost en dikwijls is de hulp van externen 

vereist. Nee, deze hulptechnieker wordt halftijds bij de ploeg reiniging ingedeeld.  

De heer Vanhaverbeke vraagt om ook de werking van deze ploeg goed op te 

volgen. Want wat leert het verleden: als zaken goed gaan, laat ze dan goed gaan en 

als zaken slecht gaan, grijp dan in. Hiervoor is het beleid – en het beleid alleen – 

verantwoordelijk.  

De heer Vanhaverbeke vraagt dan ook om niets te wijzigen aan de huidige 

samenstelling van de ploeg reiniging. Dit kost inderdaad iets, maar koken kost geld.  

Hij benadrukt dat deze integratie heel wat goede aspecten in zich draagt, op het vlak 

van efficiëntie en polyvalentie. Maar hij waarschuwt voor een goede opvolging van 

dit dossier in al zijn facetten. 

 

De heer Acke zegt dat het hier om structurele hervormingen gaat. Hij kan nu 

natuurlijk niet ingaan op persoonlijke dossiers.  

Het is inderdaad de bedoeling om bij het doorvoeren van veranderingen die meteen 

ook goed op te volgen en te evalueren. Er is veel werk, zowel in de ploegen groen 

als in de ploeg reiniging.  

 

       *  * 

        * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

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

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

kader, organogram, personeelsbehoeftenplan en functiebeschrijving en de daarop 

aangebrachte wijzigingen;  

Gelet op het voorontwerp van de gemeentesecretaris van personeelsformatie, 

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

gemeentedecreet, in zitting van 4 juli 2013;  

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 16 juli 2013 houdende wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel – 

integratie ploeg begraafplaatsen in de dienst milieu, cel groen; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 26 augustus 2013, resulterend in een 

protocol van akkoord; 

Overwegende dat in de personeelsformatie van het gemeentepersoneel voorzien is 

in 9 voltijdse statutaire voormannen en 13 voltijdse statutaire techniekers, waarbij  

1 statutair voorman ingezet wordt als voorman ploeg begraafplaatsen in de dienst 

burgerzaken en 2 statutaire techniekers ingezet worden als technieker 

begraafplaatsen in de dienst burgerzaken, ploeg begraafplaatsen; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de ploeg begraafplaatsen te integreren in de 

dienst milieu, cel groen, dit met het oog op efficiëntieverhoging, kostenbesparing en 

een gecoördineerde aanpak van de groenaspecten; 
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Overwegende dat op heden reeds in de feiten maximaal samengewerkt wordt tussen 

de dienst milieu, cel groen en de dienst burgerzaken, ploeg begraafplaatsen; 

Overwegende dat tegelijkertijd moet blijven voorzien worden in medewerkers die 

de specifieke vaardigheden en competenties hebben om tewerkgesteld te worden op 

de begraafplaatsen; 

Overwegende dat in die zin voorgesteld wordt om de techniekers die op heden 

tewerkgesteld worden in de dienst burgerzaken, ploeg begraafplaatsen, toe te wijzen 

elk aan een ploeg groen van een deelgemeente, zijnde de deelgemeenten Gullegem 

en Moorsele, waarbij elk van hen prioritair instaat voor de begravingen in de eigen 

deelgemeente en daarnaast ingezet kan worden voor het onderhoud op andere 

groenzones; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de rechtstreekse aansturing van de 

toegevoegde techniekers uit de ploeg begraafplaatsen aan de dienst milieu, cel 

groen, te laten gebeuren door de voorman van de betrokken ploeg groen;  

Overwegende dat voorgesteld wordt om de functie van voorman die momenteel 

ressorteert onder de dienst burgerzaken, ploeg begraafplaatsen, toe te voegen aan de 

dienst milieu, cel groen, ploeg Wevelgem en deze functie te laten uitdoven op het 

ogenblik van de pensionering van de heer Xavier Desmedt, huidig voorman ploeg 

begraafplaatsen, vermoedelijk in augustus 2015; 

Overwegende dat later bepaald dient te worden wie in de toekomst, na pensionering 

van de heer Xavier Desmedt en na het derhalve uitdoven van de functie van de 

toegevoegde voorman, de begravingen en het onderhoud van de begraafplaatsen zal 

coördineren; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om na pensionering van de huidige voorman 

dienst burgerzaken, ploeg begraafplaatsen, bijkomend 1 technieker aan te stellen die 

tewerkgesteld zal worden in de dienst milieu, cel groen, ploeg Wevelgem, zodat het 

aantal techniekers op 16 komt, waarvan per ploeg groen 1 technieker instaat 

specifiek voor de begravingen en het onderhoud van de begraafplaatsen in zijn 

deelgemeente; 

Gelet op het ontwerp van functie- en competentieprofiel van voorman 

begraafplaatsen;  

Gelet op het ontwerp van functie- en competentieprofiel van technieker 

begraafplaatsen; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

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

- uitdovend maken van de voltijdse statutaire functie van voorman toegevoegd 

aan de dienst milieu, cel groen, ploeg Wevelgem, n.a.v. de pensionering van 

de heer Xavier Desmedt, die momenteel deze functie uitoefent;  

- toevoeging van een voltijdse statutaire functie van technieker, eens 

bovenvermelde functie van voorman uitgedoofd is. 

 

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

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

 

22. Wijziging organogram gemeentepersoneel - integratie ploeg 

begraafplaatsen in dienst milieu, cel groen. 

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

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

kader, organogram, personeelsbehoeftenplan en functiebeschrijving en de daarop 

aangebrachte wijzigingen; 

Gelet op het voorontwerp van de heer gemeentesecretaris van organogram, 

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

gemeentedecreet, in zitting van 4 juli 2013; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 16 juli 2013 houdende wijziging organogram gemeentepersoneel – integratie 

ploeg begraafplaatsen in dienst milieu, cel groen; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 26 augustus 2013, waarbij ACV 

openbare diensten niet akkoord is met toevoeging van de functies voor de ploeg 

groen; 

Overwegende dat in het organogram van het gemeentepersoneel voorzien is in een 

voltijds statutair voorman, twee voltijdse statutaire techniekers en een voltijds 

hulptechnieker met een contract van onbepaalde duur in het stelsel van 

gesubsidieerd contractueel voor de ploeg begraafplaatsen die ressorteert onder de 

dienst burgerzaken; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de ploeg begraafplaatsen te integreren in de 

dienst milieu, cel groen, dit met het oog op efficiëntieverhoging, kostenbesparing en 

een gecoördineerde aanpak van de groenaspecten; 

Overwegende dat op heden reeds in de feiten maximaal samengewerkt wordt tussen 

de dienst milieu, cel groen en de dienst burgerzaken, ploeg begraafplaatsen; 

Overwegende dat tegelijkertijd moet blijven voorzien worden in medewerkers die 

de specifieke vaardigheden en competenties hebben om tewerkgesteld te worden op 

de begraafplaatsen; 

Overwegende dat in die zin voorgesteld wordt om de techniekers die op heden 

tewerkgesteld worden in de dienst burgerzaken, ploeg begraafplaatsen, toe te wijzen 

elk aan een ploeg groen van een deelgemeente, zijnde de deelgemeenten Gullegem 

en Moorsele, waarbij elk van hen prioritair instaat voor de begravingen in de eigen 

deelgemeente en daarnaast ingezet kan worden voor het onderhoud op andere 

groenzones; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de rechtstreekse aansturing van de 

toegevoegde techniekers uit de ploeg begraafplaatsen aan de dienst milieu, cel 

groen, te laten gebeuren door de voorman van de betrokken ploeg groen;  

Overwegende dat voorgesteld wordt om de functie van voorman die momenteel 

ressorteert onder de dienst burgerzaken, ploeg begraafplaatsen, toe te voegen aan de 

dienst milieu, cel groen, ploeg Wevelgem; 

Overwegende dat in huidige zitting werd beslist de functie van voorman, ploeg 

begraafplaatsen, te laten uitdoven op het ogenblik van de pensionering van de heer 

Xavier Desmedt, huidig voorman ploeg begraafplaatsen, vermoedelijk in  

augustus 2015; 

Overwegende dat later bepaald dient te worden wie in de toekomst, na pensionering 

van de heer Xavier Desmedt en na het derhalve uitdoven van de functie van de 

toegevoegde voorman, de begravingen en het onderhoud van de begraafplaatsen zal 

coördineren; 

Gelet op de wijziging personeelsformatie in huidige beslissing goedgekeurd, 

waarbij na pensionering van de huidige voorman dienst burgerzaken, ploeg 

begraafplaatsen, bijkomend 1 technieker aangesteld zal worden, die tewerkgesteld 

zal worden in de dienst milieu, cel groen, ploeg Wevelgem, zodat het aantal 
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techniekers op 16 komt, waarvan per ploeg groen 1 technieker instaat specifiek voor 

de begravingen en het onderhoud van de begraafplaatsen in zijn deelgemeente; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de voltijdse functie van hulptechnieker met 

een contract van onbepaalde duur in het stelsel van gesubsidieerd contractueel uit de 

huidige ploeg begraafplaatsen om te vormen naar de halftijdse functie van 

hulptechnieker in de dienst milieu, cel groen, waar deze zal worden ingezet op het 

groenonderhoud van de begraafplaatsen en andere groenzones en naar een halftijdse 

functie van hulptechnieker in de dienst milieu, ploeg reiniging, beide halftijdse 

functies met een contract van onbepaalde duur in het stelsel van gesubsidieerd 

contractueel; 

Gelet op het ontwerp van functie- en competentieprofiel van voorman 

begraafplaatsen;  

Gelet op het ontwerp van functie- en competentieprofiel van technieker 

begraafplaatsen; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

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

- schrapping van de ploeg begraafplaatsen in de dienst burgerzaken; 

- verplaatsing van de twee voltijdse statutaire functies van technieker in de 

dienst burgerzaken, ploeg begraafplaatsen, elk naar een ploeg groen in de 

dienst milieu, cel groen, zijnde de ploegen Gullegem en Moorsele; 

- verplaatsing van de voltijdse statutaire functie van voorman ploeg 

begraafplaatsen naar de dienst milieu, cel groen, ploeg Wevelgem, waarbij 

deze functie uitdovend wordt tot pensionering van de huidige voorman 

dienst burgerzaken, ploeg begraafplaatsen; 

- verplaatsing van de voltijdse functie van hulptechnieker van de ploeg 

begraafplaatsen met een contract van onbepaalde duur in het stelsel van 

gesubsidieerd contractueel halftijds naar de dienst milieu, cel groen, ploeg 

Wevelgem en halftijds naar de dienst milieu, ploeg reiniging; 

- toevoeging van de voltijdse statutaire functie van technieker in de dienst 

milieu, cel groen, ploeg Wevelgem, eens de bovenvermelde functie van 

toegevoegde voorman in de dienst milieu, cel groen, ploeg Wevelgem, 

uitgedoofd is. 

 

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

huidige beslissing zullen gecoördineerd worden. 

 

 

Ann STEELANDT, raadslid, verlaat de zitting. 

 

 

23. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel - begeleider voor- en 

naschoolse kinderopvang en middagtoezicht. 

De heer Frank Acke, schepen van personeel, zegt dat met dit agendapunt gewerkt 

wordt aan een serieuze verbetering van het statuut voor de begeleiders van het 

middagtoezicht.  
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Wat is de huidige situatie voor het middagtoezicht in de gemeentelijke basisschool, 

verspreid over drie vestigingen? Een aantal mensen vult dit in als zogenaamd 

gelegenheidsmedewerker, een aantal mensen hebben het PWA-statuut en er is nog 

één onderwijzer die deze taak op zich neemt. Het statuut van gelegenheidspersoneel 

is eerder een nepstatuut, waarbij de mensen betaald worden per prestatie.  

In 2010 werd door de gemeenteraad al een beter statuut ingevuld voor het personeel 

van de buitenschoolse opvang. In essentie is er geen wezenlijk verschil tussen 

middagtoezicht en buitenschoolse opvang, wat vandaag herbenoemd wordt als 

voor- en naschoolse opvang, zodat geen verwarring ontstaat met het feit dat deze 

opvang wel degelijk binnen de schoolmuren plaats vindt. 

Bedoeling is dus dat het statuut van het personeel voor middagtoezicht gelijk 

geschakeld wordt met het statuut van het personeel dat instaat voor de opvang  

’s morgens en ’s avonds.  

Om deze opvang te verzekeren is 3,6 voltijds equivalent nodig. De gelijkschakeling 

zorgt ook voor meer flexibiliteit. Het personeel krijgt een beter statuut. 

 

       *  * 

        * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

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

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

kader, organogram, personeelsbehoeftenplan en functiebeschrijving en de daarop 

aangebrachte wijzigingen;  

Gelet op het voorontwerp van de gemeentesecretaris van personeelsformatie, 

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

gemeentedecreet, in zitting van 4 juli 2013;  

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 16 juli 2013 houdende wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel – 

begeleider voor- en naschoolse kinderopvang en middagtoezicht; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 26 augustus 2013, resulterend in een 

protocol van akkoord met ACV openbare diensten; 

Overwegende dat in de gemeentelijke basisschool, verdeeld over de drie afdelingen,  

’s middags van 11.40 uur tot 12.55 uur, 10 middagtoezichters worden tewerkgesteld 

en van 11.40 uur tot 13.30 uur, 1 middagtoezichter voor het middagtoezicht in 

combinatie met het toezicht in de snoezelruimte in de peuterklas van de 

gemeentelijke basisschool, afdeling Hoogstraat; 

Overwegende dat twee van de middagtoezichters in het PWA-statuut tewerkgesteld 

worden, zeven van hen in het statuut van gelegenheidsmedewerker en één van hen 

in een specifiek statuut van gelegenheidsmedewerker - onderwijzend personeel, 

waarbij de gelegenheidsmedewerkers betaald worden per prestatie; 

Overwegende dat met ingang van 1 september 2013 het middagtoezicht uitgebreid 

wordt van 11.35 uur tot 12.55 uur en wat de middagtoezichter belast met het 

toezicht in de snoezelruimte betreft, van 11.35 uur tot 13.30 uur; 

Overwegende dat er derhalve voor een gans schooljaar 55,56 uur aan 

middagtoezicht wordt ingezet, als volgt samengesteld: 

- 39,60 uur middagtoezicht in het statuut van gelegenheidsmedewerker; 

- 10,64 uur middagtoezicht in het PWA-statuut; 

- 5,32 uur in het statuut van gelegenheidsmedewerker – onderwijzend 

personeel;  
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Gelet op het moeilijk rekruteren van personeel voor het middagtoezicht; 

Overwegende dat een regularisatie van het statuut van de middagtoezichters in het 

statuut van gelegenheidsmedewerker zich opdringt; 

Gelet op het voorstel om de middagtoezichters tewerk te stellen met een contract 

van bepaalde duur lopende van 1 september van het kalenderjaar tot en met  

30 juni van het volgende kalenderjaar; 

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

personeelsleden in contractueel verband in dienst kunnen worden genomen om 

specifieke opdrachten te vervullen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 juli 2010 houdende wijziging 

personeelsformatie gemeentepersoneel Wevelgem, meer specifiek houdende 

invoering van de functie van begeleiders buitenschoolse kinderopvang op E-niveau; 

Overwegende dat de begeleider buitenschoolse kinderopvang en de 

middagtoezichter hun voornaamste taak gemeenschappelijk hebben, met name ‘het 

houden van toezicht over de schoolkinderen’ en dat ze beiden hun taken uitvoeren 

tijdens dezelfde periode, met name van 1 september van het kalenderjaar tot en met 

30 juni van het volgende kalenderjaar; 

Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt om de twee functies in een 

gemeenschappelijk functie- en competentieprofiel onder te brengen;  

Overwegende dat dit ook kan leiden tot een hogere flexibiliteit in die zin dat een 

middagtoezichter kan ingezet worden in de voor- en naschoolse kinderopvang en 

omgekeerd; 

Overwegende dat tegelijkertijd voorgesteld wordt om de benaming ‘buitenschoolse 

kinderopvang’ te wijzigen in ‘voor- en naschoolse kinderopvang’ teneinde te 

verduidelijken dat de opvang georganiseerd wordt niet buiten school, maar binnen 

school, evenwel voor en na de schooltijden; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de functie als volgt te benoemen: 

‘begeleider voor- en naschoolse kinderopvang en middagtoezicht’; 

Overwegende dat op heden 102,35 uur per week voor de periode lopende van  

1 september van het kalenderjaar tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar 

aan inzet van begeleiders buitenschoolse kinderopvang voorzien is, als volgt 

samengesteld: 

- 78 uur per week contractueel bepaalde duur (in personeelsformatie is 80 uur 

per week voorzien); 

- 24,35 uur in het PWA-statuut (niet in personeelsformatie opgenomen); 

Overwegende dat voor de inzet van de ‘begeleiders voor- en naschoolse 

kinderopvang en middagtoezicht’ in de personeelsformatie in het totaal 120 uur per 

week voorzien dient te worden, zijnde 40 uur voor het middagtoezicht en 80 uur 

voor de voor- en naschoolse kinderopvang; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

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

- schrapping van de contractuele functie van begeleider buitenschoolse 

kinderopvang op E-niveau; 

- invoering van de contractuele functie van begeleider voor- en naschoolse 

kinderopvang en middagtoezicht op E-niveau ten belope van 120 uur op 

weekbasis of omgerekend 3,16 voltijds equivalenten. De begeleiders voor- 

en naschoolse kinderopvang en middagtoezicht worden aangestuurd door de 

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

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

 

24. Wijziging organogram gemeentepersoneel - begeleider voor- en naschoolse 

kinderopvang en middagtoezicht. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

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

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

kader, organogram, personeelsbehoeftenplan en functiebeschrijving en de daarop 

aangebrachte wijzigingen; 

Gelet op het voorontwerp van de heer gemeentesecretaris van organogram, 

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

gemeentedecreet, in zitting van 4 juli 2013; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 16 juli 2013 houdende wijziging organogram gemeentepersoneel – begeleider 

voor- en naschoolse kinderopvang en middagtoezicht; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 26 augustus 2013, resulterend in een 

protocol van akkoord van ACV openbare diensten; 

Gelet op de beslissing tot wijziging personeelsformatie in huidige zitting genomen, 

waarbij de contractuele functie van begeleider buitenschoolse kinderopvang 

geschrapt wordt en waarbij de contractuele functie van begeleider voor- en 

naschoolse kinderopvang en middagtoezicht op E-niveau wordt ingevoerd ten 

belope van 120 uur op weekbasis of omgerekend 3,16 voltijds equivalenten; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

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

- schrapping van de contractuele functie van begeleider buitenschoolse 

kinderopvang op E-niveau; 

- invoering van de contractuele functie van begeleider voor- en naschoolse 

kinderopvang en middagtoezicht op E-niveau ten belope van 120 uur op 

weekbasis of omgerekend 3,16 voltijds equivalenten. De begeleiders voor- 

en naschoolse kinderopvang en middagtoezicht worden aangestuurd door de 

directeur van de gemeentelijke basisschool. 

 

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

huidige beslissing zullen gecoördineerd worden. 

 

25. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: wijziging Titel II, 

Hoofdstuk IV, Afdeling V. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de 

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

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

bijzonder op Titel II, Hoofdstuk IV, Afdeling V, inzake de aanwervings- en 
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selectieprocedure voor de aanwerving van begeleiders buitenschoolse kinderopvang 

voor de gemeentelijke basisschool; 

Gelet op het voorstel tot wijziging van de functiebenaming van de begeleiders 

buitenschoolse kinderopvang in begeleiders voor- en naschoolse kinderopvang en 

middagtoezicht; 

Overwegende dat de huidige middagtoezichters vanaf schooljaar 2013-2014 

gekwalificeerd worden als begeleiders voor- en naschoolse kinderopvang en 

middagtoezicht; 

Gelet op het voorontwerp van de gemeentesecretaris van wijzigingen aan de 

rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, opgemaakt in overleg met het 

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

4 juli 2013; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 16 juli 2013 waarbij bovenvermelde aangelegenheid voorlopig vastgesteld 

werd; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 26 augustus 2013, resulterend in een 

protocol van akkoord, afgesloten met ACV openbare diensten; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Volgende wijzigingen van rechtspositieregeling vast te leggen: 

- Wijziging ‘Titel II, Hoofdstuk IV, Afdeling V: De aanwervings- en 

selectieprocedure voor de aanwerving van begeleiders buitenschoolse 

kinderopvang voor de gemeentelijke basisschool’ in: ‘Titel II, Hoofdstuk 

IV, Afdeling V: De aanwervings- en selectieprocedure voor de aanwerving 

van begeleiders voor- en naschoolse kinderopvang en middagtoezicht voor 

de gemeentelijke basisschool’; 

- Aanvulling artikel 34bis: De functiebenaming wordt met ingang van 

schooljaar 2013-2014 gewijzigd in begeleiders voor- en naschoolse 

kinderopvang en middagtoezicht. De personeelsleden tewerkgesteld in de 

schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 als middagtoezichter krijgen een 

aanbod van tewerkstelling om te werken als begeleider voor- en naschoolse 

kinderopvang en middagtoezicht voor de gemeentelijke basisschool;  

- Wijziging artikel 34quater: ‘De begeleiders van de buitenschoolse 

kinderopvang worden tewerkgesteld op niveau E met contracten van 

bepaalde duur, lopende van 1 september tot 30 juni van het daaropvolgend 

kalenderjaar’ in ‘De begeleiders voor- en naschoolse kinderopvang en 

middagtoezicht worden tewerkgesteld op niveau E met contracten van 

bepaalde duur, lopende van 1 september tot 30 juni van het daaropvolgend 

kalenderjaar’. 

 

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. 
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26. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: 

aanwervingsvoorwaarden begeleiders voor- en naschoolse kinderopvang 

en middagtoezicht. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de 

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

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

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

Gelet op de wijziging van de functie van begeleiders buitenschoolse kinderopvang 

in de functie van begeleiders voor- en naschoolse kinderopvang en middagtoezicht; 

Gelet op het voorontwerp van wijziging aan de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel: aanwervingsvoorwaarden: begeleiders voor- en naschoolse 

kinderopvang en middagtoezicht, opgemaakt door de heer gemeentesecretaris in 

overleg met het managementteam, conform artikel 87, §4 van het gemeentedecreet 

in zitting d.d. 4 juli 2013; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 16 juli 2013 inzake wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: 

aanwervingsvoorwaarden: begeleiders voor- en naschoolse kinderopvang en 

middagtoezicht; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 26 augustus 2013, resulterend in een 

protocol van akkoord met ACV openbare diensten; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. De titel ‘begeleider buitenschoolse kinderopvang’ inzake de 

aanwervingsvoorwaarden te wijzigen in ‘begeleider voor- en naschoolse 

kinderopvang en middagtoezicht’. 

Artikel 2. Het woord ‘functieprofiel’ te wijzigen in ‘functie- en competentieprofiel’.  

Artikel 3. De aanwervingsvoorwaarden zelf blijven ongewijzigd.  

Artikel 4. De teksten van de gecoördineerde rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel en de teksten van de huidige beslissing zullen gecoördineerd 

worden. 

Artikel 5. Deze beslissing zal, cf. art. 253 van het gemeentedecreet, overgemaakt 

worden aan de provinciegouverneur. 

 

 

Ann STEELANDT, raadslid, neemt terug deel aan de zitting. 

 

 

27. Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: selectieprocedures bij 

wijze van bevordering en interne personeelsmobiliteit. 

De heer Frank Acke, schepen van personeel, stelt dat deze wijziging van 

rechtspositieregeling de interne personeelsmobiliteit moet bevorderen. Tot op 

vandaag is het zo dat een vastbenoemd personeelslid, dat wenst te bevorderen of te 

verschuiven naar een contractuele functie, zijn vastbenoemd statuut verliest. Het is 

evident dat vastbenoemden dan niet veel zin hebben om mee te dingen naar 
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dergelijke job. Met deze wijziging wordt de mogelijkheid gecreëerd om het statuut 

te behouden. 

 

De heer Francies Debels, sp.a, vraagt of dit syndicaal onderhandeld werd. Zo ja, wat 

was het syndicaal standpunt? 

 

De heer Frank Acke zegt dat dit het geval is. Zij stonden achter deze wijziging. 

 

          *  * 

           * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de 

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

van burgemeester en schepenen in zitting van 20 oktober 2010; 

Gelet op het voorontwerp van de gemeentesecretaris van wijzigingen aan de 

rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, opgemaakt in overleg met het 

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

4 juli 2013; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 16 juli 2013 waarbij bovenvermelde aangelegenheid voorlopig vastgesteld 

werd; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 26 augustus 2013, resulterend in een 

protocol van akkoord, afgesloten met ACV openbare diensten; 

Overwegende dat, volgens de bepalingen van huidige rechtspositieregeling, interne 

kandidaten aangesteld vanuit een werfreserve na het gunstig doorlopen van een 

selectieprocedure bij wijze van bevordering of bij wijze van interne 

personeelsmobiliteit, het statuut verkrijgen dat geldt voor hun nieuwe functie; 

Overwegende dat dit een beletsel kan vormen voor statutaire medewerkers om deel 

te nemen aan selectieprocedures bij wijze van bevordering of interne 

personeelsmobiliteit voor contractuele functies; 

Overwegende dat dit derhalve tot gevolg heeft dat interne kandidaten in de feiten 

beperktere doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie krijgen; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1.Volgende wijzigingen van rechtspositieregeling vast te leggen: 

 aanvulling artikel 131 als volgt:  

(…) 

Wanneer een statutair personeelslid deelneemt aan een selectieprocedure bij 

wijze van bevordering voor een functie die contractueel voorzien is in de 

personeelsformatie, behoudt het personeelslid bij bevordering zijn statutaire 

aanstelling. 

 aanvulling van artikel 144 als volgt:  

Wanneer een statutair personeelslid deelneemt aan een selectieprocedure bij 

wijze van interne personeelsmobiliteit voor een functie die contractueel 

voorzien is in de personeelsformatie, behoudt het personeelslid bij 

bevordering zijn statutaire aanstelling. 

(…) 
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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. 

 

28. (Preventief) alcohol- en drugsbeleid gemeentepersoneel - wijziging 

arbeidsreglement. 

De heer Frank Acke, schepen van personeel, stelt dat ten gevolge van de opstart van 

een vernieuwd preventief alcohol- en drugsbeleid er een aantal wijzigingen moeten 

doorgevoerd worden aan het arbeidsreglement. Alcohol hoort niet thuis op de 

werkvloer. Dat is evident. Mochten de raadszittingen gepaard gaan met het drinken 

van bier, dan zou dit mogelijk ook leiden tot allerlei ontboezemingen, die weinig 

aan de agenda toevoegen. 

Het gaat inderdaad om een preventief beleid, want de nadruk ligt niet zomaar op het 

ingrijpen en sanctioneren, maar evenzeer op het waarschuwen en sensibiliseren.  

Vraag is of er op vandaag problemen zijn? Wie weet? Dit is best mogelijk op een 

bestand van zo’n 250 personeelsleden.  

Er is een beleid uitgewerkt. Niet enkel op papier, maar ook met een duidelijk plan 

van implementatie. Voor diensthoofden wordt ook een handleiding aangereikt wat 

te doen bij het opmerken van alcoholgebruik.  

Met de goedkeuring van dit agendapunt wordt een heel proces opgestart. 

 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, vraagt of dit afdoende gecontroleerd zal 

worden. Wat met roken in de dienstvoertuigen? Dit mag ook niet en gebeurt toch. 

 

De heer Frank Acke zegt dat het de bedoeling is om wat beslist is op te volgen. 

 

De heer Kurt Parmentier, gemeentesecretaris, zegt dat het inderdaad verboden is te 

roken op de werkvloer en dat dit ook moet opgevolgd worden. Maar soms ontsnapt 

een vaststelling door de mazen van het net. 

 

De heer Marnix Vansteenkiste stelt vast dat wie alcohol bij zich heeft al in 

overtreding is. 

 

De heer Acke zegt dat dit klopt. 

 

Mevrouw Hannelore Carlu, N-VA, vraagt wat er zal gebeuren met iemand die 

geneesmiddelen moet innemen die gecatalogeerd kunnen worden als drugs. Zal dit 

toegelaten worden? 

 

De heer Acke zegt dat het om een verstandig beleid moet gaan, waarin 

uitzonderingen kunnen toegelaten worden. Het is duidelijk dat dit dergelijke 

uitzondering is. De regels bieden deze ruimte. 

 

 *  * 

  * 
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DE GEMEENTERAAD, 
 

Gelet op artikel 43, §2, 2° van het gemeentedecreet op grond waarvan de 

gemeenteraad de gemeentelijke reglementen moet vastleggen; 

Gelet op het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 14 januari 2011; 

Gelet op het voorstel van (preventief) alcohol- en drugsbeleid, uitgewerkt door de 

heer Wouter Baston, preventieadviseur, dit als bijlage bij het arbeidsreglement; 

Gelet op het voorstel van wijziging van het arbeidsreglement, in het bijzonder van 

de artikelen 4, 57, 76 en 77 en op het voorstel tot inlassing van ‘Hoofdstuk 9 – 

(Preventief) alcohol- en drugsbeleid’ onder ‘XI Veiligheid, gezondheid en hygiëne’; 

Gelet op het overleg in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk in 

zitting van 1 juli 2013; 

Gelet op het overleg in het managementteam in zitting van 16 juli 2013; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12 april 2013 houdende vervanging 

van de gemeentesecretaris;  

Gelet op het voorstel van wijziging van artikel 4, lid 1 van het arbeidsreglement; 

Gelet op de syndicale onderhandelingen d.d. 26 augustus 2013, resulterend in een 

protocol van akkoord, afgesloten met ACV openbare diensten; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Het preventief alcohol- en drugsbeleid in bijlage toegevoegd, te voegen 

als bijlagen 10 en 11 bij het arbeidsreglement goed te keuren, dit samen met 

volgende inhoudelijke wijzigingen aan het arbeidsreglement:  

 

I. LEIDING EN TOEZICHT 

 

Art. 4. De gemeentesecretaris is het hoofd van het personeel. De vervangers van 

de gemeentesecretaris zijn, conform het gemeenteraadsbesluit van  

12 april 2013, in de hierna vermelde volgorde: 

 

- de leden van het managementteam die beantwoorden aan de voorwaarden – 

met uitzondering van het doorlopen van de selectieprocedure – voor de 

uitoefening van het ambt van gemeentesecretaris; 

- de andere personeelsleden die beantwoorden aan de voorwaarden – met 

uitzondering van het doorlopen van de selectieprocedure – voor de 

uitoefening van het ambt van gemeentesecretaris;  

- en dit, volgens de regels opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van  

12 april 2013. 

 

Als leidinggevenden worden beschouwd de medewerkers die hiërarchisch staan 

boven de andere medewerkers in het organogram en die leidinggevende taken 

hebben volgens hun functie- en competentieprofiel. 

In elke dienst is het diensthoofd, belast met de dagelijkse leiding van zijn dienst, 

verantwoordelijk voor de goede gang van het werk en voor de naleving van het 

arbeidsreglement. In het bijzonder is hij samen met de andere leidinggevenden 

van zijn dienst belast met: 

 

- de controle op de aanwezigheid 

- de werkverdeling 



434 

Zitting van 13 september 2013 

 

 

- de dienstnota’s te doen naleven 

- de controle op het geleverde werk 

- het behoud van de orde en de rust in de dienst 

- de goede werking van de dienst 

- de inachtneming van alle maatregelen inzake veiligheid en hygiëne van het 

personeel 

- de controle op het gebruik en bezit van alcohol en drugs 

- de communicatie binnen zijn dienst. 

 

In deze hoedanigheid beschikt hij, samen met de andere leidinggevenden, over 

de bevoegdheid vaststellingen te doen. 

 

De leidinggevenden hebben het recht en de plicht vast te stellen dat een 

medewerker die zich op het werk aanbiedt, klaarblijkelijk niet geschikt is om te 

werken en het recht hem te verbieden het werk te beginnen of verder te zetten, 

dit voor het resterend gedeelte van de werkdag. De afwezigheid wordt 

beschouwd als verlof, dat wordt aangerekend op het openstaand saldo van 

overuren, meeruren en jaarlijks verlof. Er wordt verwezen naar de procedures 

inzake het preventief alcohol- en drugsbeleid, gevoegd in bijlage 11.  

 

De leidinggevenden hebben eveneens het recht en de plicht om bij het 

vaststellen van alcohol- of middelengebruik voormelde procedures uit bijlage 11 

te volgen.   

 

De leidinggevenden moeten tegenover de medewerkers de regels van 

gerechtigdheid, moraliteit, respect en wellevendheid in acht nemen.  

Hiervoor wordt verwezen naar de deontologische code gevoegd in bijlage 9. 

Klachten mogen niet in aanwezigheid van derden worden geuit.  

Eventuele klachten over het optreden van de personen met leidinggevende 

functies worden geformuleerd aan de gemeentesecretaris. 

 

Onverminderd de tuchtregeling is iedere medewerker gehoorzaamheid en 

respect verplicht aan de leidinggevenden. Er wordt verwezen naar de 

deontologische code gevoegd in bijlage 9. 

 

XI. VEILIGHEID, GEZONDHEID EN HYGIENE 

 

Hoofdstuk 2 - Hygiëne op het werk 

 

Art. 57. De medewerkers gebruiken hun maaltijden in de daartoe aangeduide 

refters. In deze lokalen wordt geen alcohol of drugs verbruikt of wordt niet 

gerookt. Het is tevens niet toegestaan om op de werkplaats alcohol of drugs te 

bewaren. Het nuttigen en bewaren van alcoholische dranken kan enkel bij 

specifieke aangelegenheden worden toegestaan door de gemeentesecretaris. 

 

Onder de werkplaats wordt begrepen: alle plaatsen waarop de medewerker zijn 

taken uitvoert, refters, sanitaire blokken en verpozingsruimtes, dienstwagens en 

privévoertuigen tijdens het gebruik voor dienstverplaatsingen. 
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Inlassing Hoofdstuk 9  

 

Hoofdstuk 9 – (Preventief) alcohol- en drugsbeleid 

 

a. Beleidsverklaring 

Art. 71bis. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor 

een veilig werkklimaat. Het gebruik van alcohol en drugs werkt dit tegen. 

Enerzijds kan het een negatieve impact hebben op de productiviteit en kwaliteit 

van het werk. Anderzijds neemt het risico op arbeidsongevallen toe door het 

gebruik van deze middelen. Daarnaast kan alcohol- en drugsgebruik leiden tot 

een ongunstig imago van het bestuur hetgeen indirect schade kan veroorzaken. 

Het bestuur wil het disfunctioneren op het werk ten gevolge van alcohol- of 

drugsgebruik collectief voorkomen en verhelpen.  

Er wordt verwezen naar de beleidsverklaring, gevoegd in bijlage 10. 

 

b. Toepassingsgebied 

Art. 71ter. Het alcohol- en drugsbeleid geldt voor alle medewerkers van de 

organisatie en de leden van de hiërarchische lijn.   

Het alcohol- en drugsbeleid is tevens van toepassing op derden die op de 

werkvloer komen, b.v. (onder)aannemers en hun werknemers, consultants, 

jobstudenten, vrijwilligers en andere personen in eender welk ondergeschikt 

verband tegenover gemeentebestuur Wevelgem. 

 

Art. 71quater. Elke medewerker verbindt zich ertoe het in bijlage gevoegde 

(preventief) alcohol- en drugsbeleid na te leven. Hij ondertekent hiertoe een 

engagementsverklaring.  

 

c. Rechten en verplichtingen medewerkers 

Art. 71quinquies. Er wordt verwezen naar artikel 4 van dit arbeidsreglement. 

 

Art. 71sexies. Medewerkers die zich aanbieden op het werk, zijn er toe 

gehouden normaal te functioneren. Medewerkers zijn verboden om onder 

invloed van middelen (alcohol, drugs of medicijnen) op het werk te verschijnen.  

 

Art. 71septies. Het is verboden om op de werkplaats alcohol te bezitten of te 

bewaren.  

De bewaring of opslag van alcoholische dranken kan enkel bij specifieke 

aangelegenheden worden toegestaan door de gemeentesecretaris. 

 

Art. 71octies. Het gebruik van alcohol of drugs is ten strengste verboden.   

 

Het nuttigen van alcoholische dranken kan enkel bij specifieke aangelegenheden 

worden toegestaan door de gemeentesecretaris. 

 

Art. 71novies. Het gebruik van medicatie welke van invloed (kan) zijn op de 

werkprestaties van de medewerker zijn alleen toegestaan wanneer deze op 

doktersvoorschrift worden gebruikt. 

 

d. Procedures 

Art. 71decies. Er wordt verwezen naar de procedures opgenomen in bijlage 11. 
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Art. 76. Redenen voor ontslag om dringende redenen:  

 

Onder voorbehoud van de beoordelingsbevoegdheid van de arbeidsrechtbank, 

kunnen binnen het gemeentebestuur onder andere de volgende, niet-limitatief 

opgesomde handelingen, beschouwd worden als ernstige tekortkomingen die 

elke professionele relatie onmiddellijk en definitief onmogelijk maken: 

 

- registreren voor of laten registreren door collega’s; 

- herhaaldelijk vergeten te registreren of laattijdig registreren; 

- niet verstrekken of laattijdig verstrekken van een geneeskundig 

getuigschrift; 

- herhaaldelijk laattijdig verwittigen van afwezigheid; 

- herhaaldelijke kleinere fouten die blijven duren na een schriftelijke 

vermaning, inbegrepen herhaalde kortere afwezigheden zonder grondige 

reden, het herhaald te laat komen of te vroeg vertrekken; 

- herhaaldelijke ongerechtvaardigde afwezigheid en afwezigheid zonder 

verwittiging, na schriftelijke ingebrekestelling; 

- de weigering een onder de functiebeschrijving vallende opdracht uit te 

voeren binnen de arbeidstijd; 

- aan derden een inlichting, gedekt door het beroepsgeheim, bekend te maken; 

- herhaaldelijk overtreden van elementaire veiligheids- en 

gezondheidsvoorschriften; 

- zware beledigingen en immoraliteit; 

- opstellen van valse verklaringen of onkostennota’s; 

- drugsgebruik, (herhaaldelijk) alcoholgebruik, dealen van drugs, 

dronkenschap en/of onder invloed zijn van andere middelen; 

- diefstal; 

- plegen van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag; 

- opzettelijk schade toebrengen aan machines en ander werkmateriaal; 

- overtreden van elementaire veiligheidsvoorschriften; 

- in het algemeen, het niet-naleven van de voorschriften vervat in de 

individuele overeenkomst, rechtspositieregeling, deontologische code of in 

dit reglement. 

 

Art. 77. Volgende overtredingen kunnen gesanctioneerd worden:   

 

- registreren voor of laten registreren door collega’s; 

- herhaaldelijk vergeten te registreren of laattijdig registreren; 

- niet verstrekken of laattijdig verstrekken van een geneeskundig 

getuigschrift; 

- herhaaldelijk laattijdig verwittigen van afwezigheid; 

- herhaaldelijke kleinere fouten die blijven duren na een schriftelijke 

vermaning, inbegrepen herhaalde kortere afwezigheden zonder grondige 

reden, het herhaald te laat komen of te vroeg vertrekken; 

- herhaaldelijke ongerechtvaardigde afwezigheid en afwezigheid zonder 

verwittiging, na schriftelijke ingebrekestelling; 

- de weigering een onder de functiebeschrijving vallende opdracht uit te 

voeren binnen de arbeidstijd; 

- aan derden een inlichting, gedekt door het beroepsgeheim, bekend te maken; 

- herhaaldelijk overtreden van elementaire veiligheids- en 

gezondheidsvoorschriften; 
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- zware beledigingen en immoraliteit; 

- opstellen van valse verklaringen of onkostennota’s 

- drugsgebruik, (herhaaldelijk) alcoholgebruik, dealen van drugs, 

dronkenschap en/of onder invloed zijn van andere middelen; 

- diefstal 

- plegen van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag; 

- opzettelijk schade toebrengen aan machines en ander werkmateriaal; 

- overtreden van elementaire veiligheidsvoorschriften; 

- in het algemeen, het niet-naleven van de voorschriften vervat in de 

individuele overeenkomst, rechtspositieregeling, deontologische code of in 

dit reglement. 

 

Artikel  2. De medewerkers dienen op de hoogte gebracht te worden omtrent en 

gesensibiliseerd te worden rond het (preventief) alcohol- en drugsbeleid. 

 

Artikel 3. Deze beslissing zal, cf. artikel 252 van het gemeentedecreet, ter kennis 

gebracht worden aan de provinciegouverneur. 

 

 

Andy VERVAEKE, raadslid, verlaat de zitting. 

 

 

29. Budgetwijziging nr. 2. 

Mevr. Lobke Maes, schepen van financiën, licht toe dat de tweede budgetwijziging 

van 2013 eerder een technische wijziging is waar weinig inhoudelijk nieuwe zaken 

in vermeld staan. Toch ligt er een lijvig document voor. Dit wordt uitgelegd in de 

toelichting bij de wijziging, namelijk dat de software ervoor kiest om de 

overdrachten die gebeurd zijn tussen 2012 en 2013 op te nemen in een eerstvolgend 

budgetplan, in casu dus de wijziging. Deze bedragen moeten eigenlijk samen 

gelezen worden met de jaarrekening 2012, die volgt in de gemeenteraad van 

november. Een eerste groep aanpassingen zijn kleine verrekeningen voor 

opdrachten, die hier al dan niet al aan bod gekomen zijn. Daarnaast zijn er een 

aantal uitgaven voor opdrachten die voorzien waren in het budget 2013, maar 

waarvan de raming nu al hoger uitvalt dat initieel gebudgetteerd. Een nieuw 

initiatief is opgenomen, namelijk de aankoop van de biometrische packs, dat in het 

begin van deze zitting omstandig door de heer Bernard Galle, schepen van 

burgerzaken, uitgelegd is. Aangezien daar subsidies tegenover staan, zijn deze ook 

opgenomen in de budgetwijziging. Positief is dat aan de ontvangstenzijde ook een 

aantal veranderingen opgenomen zijn. Een eerste aanpassing is een verhoging van 

de ontvangsten uit onroerende voorheffing naar aanleiding van de afrekening van 

2012. Een tweede aanpassing is de inschrijving van de borg voor het Helleputje, 

waaromtrent de heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, de uitleg gegeven 

heeft. Wat het resultaat betreft, is het resultaat op kasbasis een stukje positiever en 

ook de autofinancieringsmarge, die bij de eerste budgetwijziging nog lichtjes 

negatief was, is omgebogen naar een positief resultaat van 617 165, 00 euro.  

Dhr. Arnold Seynnaeve, N-VA, stelt dat de N-VA-fractie zich zal onthouden, omdat 

de fractie niet heeft kunnen meediscussiëren over het oorspronkelijke budget 2013. 
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 *  * 

  * 

 

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, artikel 93, 1° en de artikelen 148 en volgende;  

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 14 december 2012 houdende 

goedkeuring van het meerjarenplan 2013 – 2015; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2012 houdende 

goedkeuring van het budget 2013;  

Gelet op het advies van het managementteam d.d. 4 september 2013 op het 

voorliggende ontwerp van budgetwijziging;  

Gehoord de stemverklaring van de heer Arnold Seynnaeve, voor de fractie N-VA; 

 
BESLIST met 23 stemmen voor (CD&V: 18, sp.a: 2, Groen: 2, Vlaams Belang: 1) bij  

7 onthoudingen (N-VA): 

 

Hecht zijn goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2013, omvattende 

een verklarende nota en een financiële nota.  

 

De financiële nota van de budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2013 kent volgende 

resultaten:  

- Exploitatiebudget  

 Uitgaven 33 524 691,00 euro  

 Ontvangsten 37 130 723,00 euro  

 

- Investeringsbudget  

 Uitgaven 11 519 569,92 euro  

 Ontvangsten 3 792 103,00 euro  

 

- Andere uitgaven en ontvangsten  

 Uitgaven 3 369 343,00 euro  

 Ontvangsten 120 976,00 euro  

 

- Bestemde gelden  

 Bestemde gelden voor de exploitatie 3 500 000,00 euro  

 Bestemde gelden voor investeringen 354 966,00 euro  

 

Neemt kennis van de toelichtingen. 
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Agna MOLLEFAIT, raadslid, verlaat de zitting. 

 

30. Streekpact 2013-2018: bekrachtiging. 

Dhr. Jan Seynhaeve, burgemeester en voorzitter van RESOC, geeft een korte 

toelichting bij het streekpact 2013-2018. In september en oktober doet RESOC alle 

gemeenteraden en de provincieraad aan om het streekpact toe te lichten. RESOC is 

het regionaal orgaan voor de socio-economische ontwikkeling en bestaat uit 

vertegenwoordigers van zowel de werkgevers- als werknemersorganisaties.  

De politieke vertegenwoordiging is evenredig verdeeld tussen de gemeenteraden 

van de regio en de provincie. Het traject tot het laten goedkeuren van het streekpact 

is al een tijdje bezig. In december 2012 was er een eerste congres om de streekvisie 

vorm te geven. De bedoeling van het streekpact is om een aantal acties voorop te 

stellen om de regio verder te laten groeien en evolueren. Daartoe zijn een aantal 

uitdagingen geformuleerd, die waarschijnlijk goed gekend zijn. Een eerste uitdaging 

zijn de demografische uitdagingen en dan meer bepaald de vergroening en de 

vergrijzing. De andere uitdagingen vormen een brede waaier van economische 

uitdagingen over klimaat en energie tot armoede en zorg. Om deze uitdagingen aan 

te pakken bestaat er opnieuw de wens om de krachten te bundelen en samen actie te 

ondernemen. Doorheen het streekpact zijn er drie globale thema’s terug te vinden 

en zijn er een aantal ambities geformuleerd. De globale thema’s zijn armoede 

bestrijden, samenwerken over de grenzen heen en de bevordering van het 

streekimago. De ambities die neergeschreven zijn, zijn een wervende regio, een 

duurzame regio en een warme regio. Aan de hand van deze thema’s en ambities is 

een heel proces afgelegd geweest om uiteindelijk tot een aantal acties te komen 

waardoor de ambities kunnen waargemaakt worden en de thema’s kunnen 

behandeld worden. Deze acties werden gebundeld in zeven hefboomprojecten, 

waarbij ook telkens vermeld wordt wie welke rol opneemt: (1) Topregio voor de 

creatieve maakindustrie. De maakindustrie heeft in onze regio zeker nog een 

toekomst, de uitbreiding van Gullegem-Moorsele met 50ha is daar een voorbeeld 

van. (2) Zuid-West ontwikkelt en werft talent met onder andere de verdere 

ontwikkeling van techniekateliers. (3) Blauw-Groen Netwerk als drager van 

omgevingskwaliteit en identiteit voor de regio. Een actie hieronder is het verder 

versterken van de economische potenties van de waterwegen. Een goed voorbeeld is 

de aanlegkade aan Alpro, die nu ook al door andere bedrijven gebruikt wordt.  

(4) Leven in een klimaatneutrale regio tegen 2050 met de actie Rekover, die stilstaat 

bij de verdere uitbouw en andere vormen van het openbaar vervoer. (5) Cultuur, 

sport en toerisme als bouwstenen voor streekontwikkeling, met een aantal acties 

rond sportinfrastructuur en de toeristische attracties. (6) Zorg & Innovatie met een 

aantal pilootprojecten rond zorginnovatie. En als laatste warme buurten (7), waarbij 

met iedereen in de maatschappij rekening gehouden wordt. Een voorbeeld hiervan 

is het sociaal herbestemmen van voedseloverschotten, waardoor er een afspraak is 

met de Reo-veiling over het herbestemmen van hun overschotten. Het overlopen 

van deze projecten toont aan dat de RESOC, samen met de regio, heel ambitieus is. 

Maar, zes jaar geleden was er ook een serieuze ambitie en is er uiteindelijk 

afgeklopt op ongeveer 80% realisatiegraad. Graag dus de bekrachtiging van het 

streekpact door de gemeenteraad zodat de regio grenzen kan blijven verleggen en 

dat de regio een zo welvarend mogelijke regio blijft.  
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Dhr. Henk Vandenbroucke, Groen, vermeldt dat er een aantal goeie klemtonen 

worden gelegd in het streekpact, waaronder klimaatneutraal, armoede, 

waterkwaliteit enz. De fractie merkt op dat regionale structuren steeds belangrijker 

worden. Ze vinden het dan ook belangrijk dat er een voldoende democratische 

controle moet mogelijk zijn op deze organen. De vraag is dan ook om op 

regelmatige basis een terugkoppeling te geven van de stand van zaken op de 

gemeenteraad.  

De heer Jan Seynhaeve antwoordt dat dit inderdaad een terechte opmerking is. 

Tijdens het proces heeft RESOC steeds de nodige stakeholders proberen te 

betrekken, maar het democratische luik blijft inderdaad ook belangrijk. Dit is de 

reden dat het streekpact vandaag ook voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.  

Hij zal dit meenemen naar RESOC, zodat niet alleen deze gemeenteraad, maar alle 

gemeenteraden in de regio op regelmatige basis een stand van zaken krijgen.  

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de 

bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-

economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische 

overlegcomités, hierna ‘het decreet’, bepaalt dat het overleg tussen de sociale 

partners, de gemeentebesturen en het provinciebestuur inzake de sociaal-

economische streekontwikkeling plaatsvindt binnen het RESOC (=Regionaal 

Sociaal-economisch Overlegcomité); 

Het decreet geeft de opdracht aan elke RESOC om bij de start van een nieuwe 

ambtstermijn van provincieraad en gemeenteraad een streekpact op te stellen, dat 

voorziet in een gemeenschappelijke probleemanalyse en een lange termijnstrategie 

inzake de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Het streekpact dient 

daarbij bijzondere aandacht te schenken aan de kansengroepen op de arbeidsmarkt. 

Bij de invulling van de streekontwikkeling moet een evenwicht gehouden worden 

tussen economie en werkgelegenheid en kan ook aandacht uitgaan naar aanpalende 

beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening en mobiliteit, leefmilieu, welzijn en 

onderwijs; 

RESOC Zuid-West-Vlaanderen heeft in uitvoering van deze toegewezen opdracht 

het streekpact 2013-2018 ‘Samen grenzen verleggen’ opgesteld. Het opzet van het 

nieuwe streekpact bestaat erin om aan de streekvisie ook zeven concrete 

hefboomprojecten te koppelen: 

1. Topregio voor de creatieve maakindustrie 

2. Zuid-West ontwikkelt en werft talent 

3. Blauw-groen netwerk als drager van omgevingskwaliteit en identiteit voor 

de regio 

4. Leven in een klimaatneutrale regio tegen 2050 

5. Cultuur, sport en toerisme als bouwstenen voor streekontwikkeling 

6. Zorg & Innovatie 

7. Warme buurten 

Armoedebestrijding, de bevordering van het streekimago en de 

grensoverschrijdende samenwerking zijn transversale thema’s doorheen het 

streekpact. Elk hefboomproject bestaat uit meerdere deelacties en kan mettertijd 



441 

Zitting van 13 september 2013 

 

 

aangevuld worden met nieuwe deelacties of partners. De trekkende organisatie die 

bij elke deelactie vermeld staat, is bereid zich te engageren voor de uitvoering in 

samenwerking en met ondersteuning van de aangegeven streekpartners.  

RESOC Zuid-West-Vlaanderen heeft een coördinerende rol doorheen alle 

hefboomprojecten. Het biedt ondersteuning bij de uitvoering van het 

hefboomproject en neemt initiatief tot overleg met de aangewezen streekpartners 

om de deelacties te initiëren of de voortgang te bevorderen. 

De uitwerking van het streekpact steunt op het breed gevoerde maatschappelijk 

debat binnen tientallen streekorganisaties en op het Streekcongres van  

19 december 2012. Een politieke consultatieronde maakte het ook mogelijk om de 

opmerkingen van de steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen en van de 

provincie West-Vlaanderen te integreren. 

Het streekpact werd unaniem goedgekeurd tijdens de raad van bestuur van RESOC 

Zuid-West-Vlaanderen van 21 juni 2013. Het decreet bepaalt dat het streekpact na 

goedkeuring binnen RESOC ook ter bekrachtiging voorgelegd moet worden aan 

de gemeenteraden en de provincieraad. Deze bekrachtiging bevestigt formeel de 

bereidheid om de uitvoering van de concrete hefboomprojecten te ondersteunen en 

om mee te werken aan de engagementen die hieruit voortvloeien ten aanzien van de 

gemeente/stad. Dit betekent eveneens dat de gemeente/stad rekening houdt met de 

uitvoering van het streekpact bij de opmaak van beleidsplannen, jaarplannen en 

begroting; 

Het streekpact is tevens een belangrijk referentiekader om projectfinanciering voor 

regionale initiatieven via provinciale, Vlaamse of Europese middelen te bekomen. 

Bekrachtiging van het streekpact bevordert het aantrekken van financiële middelen 

voor de uitvoering er van; 

Het college van burgemeester en schepenen steunt het voorliggend streekpact  

2013-2018 voor Zuid-West-Vlaanderen en verzoekt de gemeenteraad om het 

streekpact te bekrachtigen; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

BESLUIT EENPARIG: 

 

Art. 1: De gemeente Wevelgem onderschrijft de streekvisie en de hefboomprojecten 

ter uitvoering van het streekpact 2013-2018 ‘Samen grenzen verleggen’ voor  

Zuid-West-Vlaanderen en bekrachtigt als dusdanig het streekpact, opgemaakt door 

RESOC Zuid-West-Vlaanderen. 

 

Art. 2: Het gemeentebestuur is bereid om de concrete uitvoering van de 

hefboomprojecten te ondersteunen en mee te werken aan de engagementen die 

hieruit voortvloeien ten aanzien van de gemeente. Dit betekent eveneens dat de 

gemeente rekening houdt met de uitvoering van het streekpact bij de opmaak van 

het meerjarenplan en het budget. 

 

 

Agna MOLLEFAIT, raadslid, neemt terug deel aan de zitting. 

 

 

 



442 

Zitting van 13 september 2013 

 

 

Mondelinge vragen 

1. Beheerstructuur luchthaven 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, heeft een vraag rond de beheersstructuur van 

de regionale luchthaven. De situatie is volgens hem onduidelijk voor Groot-

Wevelgem en hij vraagt ook wat het standpunt is van het bestuur inzake deze 

beheersstructuur.  

Mevr. Marie De Clerck, schepen van lokale economie, antwoordt dat het standpunt 

van de gemeente nog steeds hetzelfde is als  in juli 2012. Toen is het plan 

voorgelegd geweest van de LOM/LEM-structuur. Iedereen heeft kunnen lezen dat 

deze structuur, althans voorlopig, niet ingevoerd wordt in Wevelgem. De gemeente 

erkent nog steeds het belang van de luchthaven in de verdere economische 

ontwikkeling van de regio en dan vooral op het vlak van zaken- en medische 

luchtvaart. Daarnaast blijft de leefbaarheid een belangrijk aandachtspunt en worden 

mogelijke klachten dan ook steeds opgevolgd. Op 19 juli 2013 heeft de Vlaamse 

Regering deze beslissing genomen. Tot op heden heeft de gemeente nog geen 

officieel schrijven gekregen i.v.m. de luchthaven van het kabinet van mevr.  

Hilde Crevits. Ook de gemeente kan op dit moment enkel afgaan op het persbericht 

dat verspreid geweest is door het kabinet. In dit persbericht was opgenomen dat er 

in Wevelgem, in tegenstelling tot de luchthavens van Antwerpen en Oostende, een 

NV wordt opgericht met als trekker de POM West-Vlaanderen. De gemeente maakt 

op dit moment geen deel uit van de NV, maar is onrechtstreeks betrokken via de 

intercommunale Leiedal. De gemeente zal wel waarnemend aanwezig zijn in deze 

NV. Zoals gezegd is er nog geen schrijven geweest of dit een definitieve beslissing 

is van de Vlaamse regering. De oprichting van de NV is wel bedoeld als een 

overgangsmaatregel voor een aantal jaar, zodat er voldoende kan geïnvesteerd 

worden vanuit Vlaanderen in de infrastructuur. Na een aantal jaar kan, als 

Wevelgem zich op hetzelfde niveau als Antwerpen en Oostende bevindt, er toch 

overgegaan worden naar een LOM/LEM-structuur.  

De heer Henk Vandenbroucke, reageert dat er al een aantal jaar over die 

LOM/LEM-structuur gepraat wordt en dat het de bedoeling was dat de privé de 

uitbating van de luchthaven in handen ging nemen. Met de oprichting van de NV en 

de POM West-Vlaanderen als trekker daarvan, lijkt het dat het opnieuw de overheid 

is die moet tussenkomen met belastinggeld. De rentabiliteit van de luchthaven is 

dan toch blijkbaar niet sterk genoeg om een privépartner te vinden? Daarom het 

pleidooi van Groen om onderzoek te verrichten naar alternatieven voor de 

luchthaven op middellange termijn.  

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, wil toch even de tussenkomst van de 

overheid nuanceren. De overheid komt nu vooral tussen op het vlak van 

infrastructuur en dit zou ook zo blijven. Wat betreft het inrichten van vluchten, daar 

wordt geen belastinggeld voor gebruikt. Daarvoor zijn een aantal privé-

maatschappijen actief. De belastingbetaler zorgt ervoor dat er een luchthaven is, dat 

de infrastructuur er is, net zoals de overheid ook zorgt voor de 

spoorweginfrastructuur en dergelijke. De exploitatie van de luchtvaartactiviteiten is 

niet op kosten van de belastingbetaler, zoals de voorzitter, hier aanwezig, kan 

bevestigen.  
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De heer Filip Daem, N-VA en tevens voorzitter van de luchthaven intercommunale, 

beaamt dit. Aangezien de afgelopen jaren de nodige investeringen, zoals aan de 

startbaan en aan de parking, niet gebeurd zijn, zit de luchthaven op dit moment met 

een achterstand, waardoor er ook al opportuniteiten zijn misgelopen, onder meer 

naar aanleiding van de festiviteiten voor 100 jaar 1914-1918. 

2. Kruispunt Moorselestraat - Wijnbergstraat 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, kreeg van verschillende bewoners rond het 

kruispunt van de Moorselestraat met de Wijnbergstraat de vraag naar 

herinrichtingsmaatregelen omdat daar de laatste tijd een aantal ongevallen gebeurd 

zijn. De vraag is welke acties daar reeds ondernomen zijn.  

Mevr. Marie De Clerck, schepen van mobiliteit, antwoordt dat dit dossier reeds 

besproken is met de politie en er is een voorstel van proefinrichting opgemaakt, 

aangezien mobiliteit geen exacte wetenschap is. De bedoeling is om de 

voorrangsregels te veranderen via het plaatsen van extra stopborden en ook de 

midden geleider in de Moorselestraat te verlengen. Dit is een voorstel vanuit de 

politie om op deze manier het aantal ongevallen terug te dringen omdat er minder 

snel gereden kan worden.  

De heer Henk Vandenbroucke vraagt of hiervoor een timing voorzien is? 

Mevr. Marie De Clerck antwoordt dat dit in principe zo snel mogelijk zal gebeuren, 

gelet op het feit dat er uiteraard nog eerst borden en dergelijke moeten aangekocht 

worden.  

De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, wil graag nog een opmerking formuleren over 

de mondelinge vragen. Volgens het reglement kunnen dergelijke vragen mondeling 

gesteld worden, maar hij vraagt om deze vragen zo veel mogelijk op voorhand te 

bundelen, zodat ook de andere partijen op de hoogte zijn van de vragen.  

De heer Henk Vandenbroucke antwoordt dat hij deze maandag als agendapunt had 

ingediend, maar dat deze blijkbaar geïnterpreteerd geweest zijn als mondelinge 

vraag.  

De heer Kurt Parmentier, gemeentesecretaris, antwoordt dat bijkomende 

agendapunten vijf dagen voor de raadzitting moeten bezorgd worden, wat betekent 

dat dit ten laatste op zondag moet gebeuren.   

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, heeft nog één variapunt te melden, namelijk 

dat er in 2014 in januari geen gemeenteraadszitting zal zijn. De overige maanden 

zal er in 2014 telkens de tweede vrijdag van de maand vergaderd worden.  

Namens de raad, 

 

De gemeentesecretaris, De voorzitter, 

 

K. PARMENTIER J. VANNESTE 


