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Zitting van 17 mei 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 

 

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

behoorlijk werd bijeengeroepen bij brief van 8 mei 2013. 

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd. 

 

Vervolgens gaat hij over tot de agenda: 
 
OPENBARE ZITTING 

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

vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

2. Leiedal: algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

3. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen: algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

4. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem: algemene 

vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

5. Kerkfabriek Sint-Hilarius: rekening 2012. 

6. Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria: rekening 2012. 

7. Kerkfabriek Sint-Theresia van het Kind Jezus: rekening 2012. 

8. Kerkfabriek Sint-Amandus: rekening 2012. 

9. Kerkfabriek Sint-Martinus en Sint-Christoffel: rekening 2012. 

10. Aanstellen ontwerper Corrid'or project Oude Leiearm - Wevelgem-Zuid. 

11. Verzekeringen materiële schade en auto. 

12. Implementatie van een CRM pakket. 

13. Controle op het parkeren op locaties met blauwe zone reglementering en 

bewonersparkeren. 

14. Onherstelbare lichtpunten 2013. 

15. Renovatie openbare verlichting Dorpsplein, Kwadries e.a. 

16. Renovatie openbare verlichting Pastorijweg, Wallekouter e.a. en instellen 

nachtregime. 

17. Vervangen onherstelbare verlichtingsarmaturen. 

18. Subsidiereglement fuiven. 

19. Vastleggen facultatieve vakantiedagen schooljaar 2013-2014. 
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20. Infrax West: algemene vergadering: aanduiden vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger. 

21. Leiedal: algemene vergadering: aanduiden vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger. 

22. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen: aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers. 

23. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem: algemene 

vergadering: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

24. Wijziging parkeerverbod in de Bissegemstraat tijdens Gullegem ommeganck. 

25. Voorstel tot wijziging en verbetering centrumparkings deelgemeente 

Wevelgem. 

26. Parkeren aan het containerpark. 

27. Informatiepunt in de industriezone. 

28. Op naar een Kyoto-plus-akkoord, Ja toch? 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

29. Bibliotheekraad: aanduiding vertegenwoordigers. 

30. Raad van bestuur cultuurcentrum Wevelgem: aanduiding vertegenwoordigers. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

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

vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

De heer Filip Daem, N-VA, formuleert namens zijn fractie een opmerking bij de 

agenda van de algemene vergaderingen van Infrax en Psilon. In beide algemene 

vergaderingen is immers een aanpassing van de presentiegelden voorzien. Hij 

meent dat het in tijden van crisis, in tijden van besparingen, ongepast zou zijn, 

indecent zou zijn om de presentiegelden te verhogen. Hij vraagt of de 

vertegenwoordiger op dit specifiek punt dan ook gemandateerd zou worden om 

tegen te stemmen. 

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, vraagt zich af of het hier niet om een 

indexatie gaat. Hij kijkt na hoe het in het dossier precies geformuleerd wordt. 

 

De heer Daem verwijst naar een mail in het dossier waarbij sprake is van een 

aanpassing van het presentiegeld tot het wettelijk maximale bedrag. 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, zegt dat het om 124,98 euro gaat aan 100%, 

aangepast voor de index is dit 201,02 euro. 

 

De heer Jan Seynhaeve is van mening dat dit presentiegeld in de praktijk in de lijn 

ligt van wat voorzien is voor zittingen van de gemeenteraad. Hij weet niet of het 

hier dus om een essentiële verhoging gaat. Het precieze presentiegeld bij Infrax op 
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vandaag kent hij niet, maar hij vermoedt dat de meeste intercommunales een 

presentiegeld van dit niveau uitreiken. 

 

De heer Vanneste wijst erop dat het eigenlijke agendapunt is het vaststellen van het 

presentiegeld. Dit kan betekenen dat het presentiegeld op vandaag al het maximum 

is en ook zo blijft. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, zegt inderdaad iets gelijkaardigs te hebben 

gelezen, meer bepaald een aanpassing aan het wettelijk maximum. 

 

De burgemeester antwoordt dat hij vermoedt dat dit vroeger ook al zo was, dat ook 

toen al de koppeling aan het wettelijk maximum bestond. Hij leest nog eens de mail 

voor waarnaar al twee maal verwezen werd. Hierin wordt gesteld dat ‘de 

presentiegelden op het maximaal bedrag gebracht worden’. 

 

De heer Filip Daem stelt vast dat de gemeenteraad dan blijkbaar niet weet waar ze 

over stemmen. 

 

De heer burgemeester zegt dat de raad heel precies weet over welk bedrag gestemd 

zal worden, meer bepaald 201 euro. De essentiële vraag is of het om een verhoging 

gaat.  

 

De heer Vandenbroucke stelt dat de kwestie is: als het een verhoging is, is de 

meerderheid bereid daartegen te pleiten en te stellen dat het geen interessante optie 

is. 

 

De burgemeester probeert een link te leggen naar de presentiegelden voor de 

gemeenteraadsleden, die ook om de 6 jaar opnieuw vastgesteld worden binnen het 

huishoudelijk reglement. Hij meent dat toen iedereen ook akkoord was met het 

maximum en dat het hier in essentie om hetzelfde gaat. 

 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, stelt dat het een gewone indexaanpassing kan 

zijn. 

 

De burgemeester herhaalt dat hij hier een link vermoedt met de presentiegelden die 

vastgesteld worden in andere intercommunales, in de gemeenteraad, in de 

provincieraad… Met andere woorden, waarschijnlijk gaat het hierom een vorm van 

continuïteit. Hij vermoedt dat die maxima iedere 6 jaar nog eens vastgesteld 

worden. In die zin wordt waarschijnlijk verwezen naar het decreet. 

Zijn voorstel is dat, indien het presentiegeld in de lijn van deze gedachtegang ligt  

– meer bepaald een koppeling zoals in het verleden en zoals in andere 

intercommunales – dan kan de vertegenwoordiger dit punt goedkeuren. Is dit niet 

het geval, bijvoorbeeld het presentiegeld in Infrax ligt nu heel wat lager – wat hem 

zou verwonderen – dan wordt de bemerking meegegeven.  

 

De heer Kurt Parmentier, gemeentesecretaris, geeft aan dat Infrax alleszins er niet 

op gewezen heeft dat het hier om een belangrijke wijziging zou gaan.  

De gemeentelijke administratie heeft immers zelf meer uitleg gevraagd. 

 

De heer voorzitter stelt voor dat, indien het gaat om een indexaanpassing, indien 

Infrax ervoor kiest om een normale aanpassing door te voeren, gelet op het 
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maximaal toelaatbare, zoals in het verleden en zoals ook toegepast in vele andere 

organen, dan kan het punt goedgekeurd worden.  
 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de opdrachthoudende 

vereniging Infrax West; 

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

5 maart 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering en de 

buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 4 juni 2013;  

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

vermeld: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2012 

2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2012 

3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2012 en de 

winstverdeling 

4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2012 

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

hun activiteiten op 4 juni 2013 

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

toezicht gedurende 2012 

6. Vaststelling presentiegeld bestuurders 

7. Evaluatierapport 2007-2012 en ondernemingsplan 2013-2018 

8. Huldiging van personeelsleden; 

 

Overwegende dat een ontwerp van statutenwijziging van Infrax West zal worden 

voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 4 juni 2013, meer 

bepaald wat betreft de samenstelling van het uitvoerend comité en het ter 

beschikking stellen tegen betaling van een GIS-platform voor geïnteresseerde 

deelnemende gemeenten;  

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

punt wordt vermeld: 

1. Statutenwijziging 

- artikel 29: uitvoerend comité 

- artikel 3: doel 

- artikel 46: maximum bijdrage GIS-activiteit; 

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

geagendeerde punten, alsook op de aanvullende informatie die werd bezorgd bij 

schrijven d.d. 16 april 2013; 

Gehoord de tussenkomst van de heer Filip Daem, N-VA, betreffende de 

presentiegelden; 

Gehoord de reacties van de heer Jan Seynhaeve, burgemeester; 

Gehoord het voorstel van stemming van de heer Jacques Vanneste, voorzitter; 

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

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

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

 

BESLIST EENPARIG: 
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Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de onderstaande punten, zoals 

geagendeerd voor de algemene vergadering van Infrax West van 4 juni 2013: 

 

1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2012 

2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2012 

3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2012 en de 

winstverdeling 

4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2012 

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

hun activiteiten op 4 juni 2013 

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

toezicht gedurende 2012 

6. Vaststelling presentiegeld bestuurders 

7. Evaluatierapport 2007-2012 en ondernemingsplan 2013-2018 

8. Huldiging van personeelsleden. 

 

Agendapunt 6 wordt enkel goedgekeurd mits dit een indexaanpassing betreft of een 

normale aanpassing, naar het maximaal toelaatbare, zoals in het verleden en zoals in 

veel andere organen (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden). 

 

Artikel 2. Zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van statutenwijziging van 

Infrax West. 

 

Artikel 3. Zijn goedkeuring te hechten aan onderstaand punt, zoals geagendeerd 

voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 4 juni 2013: 

 

1. Statutenwijziging 

- artikel 29: uitvoerend comité 

- artikel 3: doel 

- artikel 46: maximum bijdrage GIS-activiteit. 

 

Artikel 4. De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de 

algemene en de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van  

4 juni 2013, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen in onderhavig besluit. 

 

Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

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

de aangeduide vertegenwoordiger.  

 

2. Leiedal: algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de dienstverlenende vereniging 

Intercommunale Leiedal (Leiedal); 

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

2 april 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van 

Leiedal van 28 mei 2013; 

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

worden vermeld: 
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1. Verslag van de activiteiten in 2012 

1.1 Verslag van de raad van bestuur 

1.2 Verslag van de commissaris-revisor 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2012 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 

4. Evaluatie beleidsplan 2008-2013 

5. Aanduiden deskundigen in de raad van bestuur 

6. Benoeming bestuurder namens de gemeente Zwevegem; 

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

geagendeerde punten;  

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

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

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

 

BESLIST EENPARIG:  

 

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

geagendeerd voor de algemene vergadering van Leiedal van 28 mei 2013: 

 

1. Verslag van de activiteiten in 2012 

1.1 Verslag van de raad van bestuur 

1.2 Verslag van de commissaris-revisor 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2012 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 

4. Evaluatie beleidsplan 2008-2013 

5. Aanduiden deskundigen in de raad van bestuur 

6. Benoeming bestuurder namens de gemeente Zwevegem. 

 

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

algemene vergadering van Leiedal van 28 mei 2013, op te dragen zijn stemgedrag 

af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit. 

 

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

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

aangeduide vertegenwoordiger. 

 

3. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen: algemene vergadering: vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger. 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, verwijst naar de tussenkomst van de heer 

Filip Daem, N-VA, bij het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger 

van de gemeente in de algemene vergadering van Infrax, waarbij verwezen werd 

naar het gelijkaardig agendapunt, meer bepaald het vaststellen van de 

presentievergoedingen, in de algemene vergadering van Psilon. 

Het punt wordt ter goedkeuring voorgelegd, met dezelfde bemerking als voor de 

algemene vergadering van Infrax. 

 

 *  * 

  * 
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DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de opdrachthoudende 

vereniging Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in  

Zuid-West-Vlaanderen (Psilon); 

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

26 april 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van 

Psilon van 18 juni 2013; 

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

worden vermeld: 

1. Verslag van de activiteiten en rekeningen in 2012 

1.1 Verslag van de raad van bestuur 

1.2 Verslag van de commissaris 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2012 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 

4. Kennisname evaluatierapport 2007-2012 

5. Aanstelling bestuurder namens gemeente Vleteren 

6. Vaststellen bedrag presentievergoedingen; 

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

geagendeerde punten; 

Gehoord de tussenkomst van de heer Filip Daem, N-VA, betreffende de 

presentiegelden; 

Gehoord de reacties van de heer Jan Seynhaeve, burgemeester; 

Gehoord het voorstel van stemming van de heer Jacques Vanneste, voorzitter; 

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

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

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

 

BESLIST EENPARIG: 

 

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

geagendeerd voor de algemene vergadering van Psilon van 18 juni 2013: 

 

1. Verslag van de activiteiten en rekeningen in 2012 

a. Verslag van de raad van bestuur 

b. Verslag van de commissaris 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2012 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 

4. Kennisname evaluatierapport 2007-2012 

5. Aanstelling bestuurder namens gemeente Vleteren 

6. Vaststellen bedrag presentievergoedingen. 

 

Agendapunt 6 wordt enkel goedgekeurd mits dit een indexaanpassing betreft of een 

normale aanpassing, naar het maximaal toelaatbare, zoals in het verleden en zoals in 

veel andere organen (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden). 

 

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

algemene vergadering van Psilon van 18 juni 2013, op te dragen hun stemgedrag af 

te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit. 
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Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

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

aangeduide vertegenwoordigers. 
 

4. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem: algemene 

vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de dienstverlenende vereniging 

West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV); 

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

4 april 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van de 

WIV van 21 mei 2013; 

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

worden vermeld: 

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

dienstjaar 2012 

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2012 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris 

5. Kennisname en bespreking van het evaluatierapport 2007-2013 en van het 

ondernemingsplan 2013-2019 van de raad van bestuur 

6. Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, van een bestuurder 

zetelend namens een intergemeentelijke deelnemer en van deskundigen 

toegevoegd aan de raad van bestuur 

7. Varia; 

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

geagendeerde punten;  

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

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

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

 

BESLIST EENPARIG:  

 

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

geagendeerd voor de algemene vergadering van de WIV van 21 mei 2013: 

 

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

dienstjaar 2012 

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2012 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris 

5. Kennisname en bespreking van het evaluatierapport 2007-2013 en van het 

ondernemingsplan 2013-2019 van de raad van bestuur 

6. Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, van een bestuurder 

zetelend namens een intergemeentelijke deelnemer en van deskundigen 

toegevoegd aan de raad van bestuur 

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

algemene vergadering van de WIV van 21 mei 2013, op te dragen zijn stemgedrag 

af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit. 

 

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

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

aangeduide vertegenwoordiger.  

 

5. Kerkfabriek Sint-Hilarius: rekening 2012. 

De heer Marcel Masquelin, Vlaams Belang, verklaart zich bij de rekeningen te 

onthouden, gelet op het belang van de scheiding van kerk en staat. 

 

De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, zegt dat de fractie het punt zal goedkeuren, gelet 

op de stemverklaring in de gemeenteraad van 8 maart 2013, waarbij volgende 

punten aangehaald werden: de wettelijke verplichting om tussen te komen in de 

tekorten, de afspraken die gemaakt werden inzake budgetbeheersing en de daling 

die genoteerd werd inzake totale betoelaging. De fractie zal de betoelaging 

nauwlettend opvolgen. In die zin heeft collega Vanhaverbeke cijfers opgevraagd bij 

de financiële dienst. Die lijken af te wijken van de cijfers die hier vermeld worden, 

na optelling.  

De heer Arnold Seynnaeve zou graag een overzicht krijgen van de toelagen aan de 

kerkfabrieken voor de laatste 5 jaar, dus vanaf 2008. Zo kan een goed zicht 

bekomen worden op het verloop van de rekeningcijfers.  

 

De heer Kurt Parmentier, gemeentesecretaris, zegt dat wat 2012 betreft, het 

alleszins zo is dat de laatste schijf van de toelage pas in 2013 uitbetaald werd, wat 

betekent dat ze minder toelage ontvangen hebben voor 2012 dan begroot. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 
Gelet op artikel 55, §2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 

organisatie en werking van de erkende erediensten;  

Gelet op de rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Hilarius, goedgekeurd in de 

kerkraad van 4 februari 2013, zoals dit gecoördineerd werd ingediend door het 

centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op 9 april 2013; 

Gehoord de stemverklaringen namens de fracties N-VA en Vlaams Belang; 

Adviseert gunstig de rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Hilarius met  

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

Vlaams Belang: 1): 

 

Exploitatie 2012 

- exploitatieoverschot (jaarrekening 2011) 6 494,25 euro 

- exploitatietoelage (gemeenten) 114 536,03 euro (+) 

- overboekingen    

- exploitatieontvangsten 12 397,77 euro (+) 

- exploitatieuitgaven 125 885,43 euro (-) 

- totaal exploitatieresultaat 2012  7 542,62 euro 
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Investeringen 2012 

- investeringsoverschot/tekort (jaarrekening 2011)  

- overboekingen ___________ 

- totaal investeringsresultaat 2012         0 euro 

 

6. Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria: rekening 2012. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op artikel 55, §2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 

organisatie en werking van de erkende erediensten;  

Gelet op de rekening 2012 van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria, 

goedgekeurd in de kerkraad van 22 maart 2013, zoals dit gecoördineerd werd 

ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op  

9 april 2013; 

Gehoord de stemverklaringen namens de fracties N-VA en Vlaams Belang; 

Adviseert gunstig de rekening 2012 van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria 

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

Vlaams Belang: 1): 

 

Exploitatie 2012 

- exploitatieoverschot (jaarrekening 2011) 79 963,55 euro 

- exploitatietoelage (gemeenten) 20 119,88 euro (+) 

- overboekingen    

- exploitatieontvangsten 4 733,54 euro (+) 

- exploitatieuitgaven 44 751,43 euro (-) 

- totaal exploitatieresultaat 2012  60 065,54 euro 

 

Investeringen 2012 

- investeringsoverschot/tekort (jaarrekening 2011)  

- overboekingen ___________ 

- totaal investeringsresultaat 2012         0 euro 

 

7. Kerkfabriek Sint-Theresia van het Kind Jezus: rekening 2012. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op artikel 55, §2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 

organisatie en werking van de erkende erediensten;  

Gelet op de rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Theresia van het Kind Jezus, 

goedgekeurd in de kerkraad van 5 februari 2013, zoals dit gecoördineerd werd 

ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op  

9 april 2013; 

Gehoord de stemverklaringen namens de fracties N-VA en Vlaams Belang; 

Adviseert gunstig de rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Theresia van het Kind 

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

Groen: 2, Vlaams Belang: 1): 
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Exploitatie 2012 

- exploitatieoverschot (jaarrekening 2011) 36 619,15 euro 

- exploitatietoelage (gemeenten) 26 802,67 euro (+) 

- overboekingen    

- exploitatieontvangsten 3 213,81 euro (+) 

- exploitatieuitgaven 38 159,67 euro (-) 

- totaal exploitatieresultaat 2012  28 475,96 euro 

 

Investeringen 2012 

- investeringsoverschot/tekort (jaarrekening 2011)  

- overboekingen ___________ 

- totaal investeringsresultaat 2012         0 euro 

 

8. Kerkfabriek Sint-Amandus: rekening 2012. 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, stelt vast dat de cijfers voor deze kerkfabriek 

inzake exploitatie een heel stuk hoger liggen. Gaan daar dan heel wat mensen naar 

de kerk? 

 

Mevrouw Lobke Maes, schepen, antwoordt dat hier nog een grote doorgeeflening 

doorweegt. De kerk werd immers gerestaureerd toen zij haar vormsel deed.  

De lening zal normaal binnen een jaar of 3 volledig afbetaald zijn.  

 

De heer Vandenbroucke zegt dat er ook een groot verschil is in de aankoop van 

miswijn in 2011 versus 2012. 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, stelt dat het hier dan ook om een 

kasboekhouding gaat, zonder voorraden. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 
Gelet op artikel 55, §2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 

organisatie en werking van de erkende erediensten;  

Gelet op de rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Amandus, goedgekeurd in de 

kerkraad van 21 februari 2013, zoals dit gecoördineerd werd ingediend door het 

centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op 9 april 2013; 

Gehoord de stemverklaringen namens de fracties N-VA en Vlaams Belang; 

Adviseert gunstig de rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Amandus met  

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

Vlaams Belang: 1): 

 

Exploitatie 2012 

- exploitatieoverschot (jaarrekening 2011) 42 363,70 euro 

- exploitatietoelage (gemeenten) 115 035,25 euro (+) 

- overboekingen    

- exploitatieontvangsten 39 252,52 euro (+) 

- exploitatieuitgaven 124 946,64 euro (-) 

- totaal exploitatieresultaat 2012  71 704,83 euro 
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Investeringen 2012 

- investeringsoverschot/tekort (jaarrekening 2011)  

- overboekingen ___________ 

- totaal investeringsresultaat 2012         0 euro 

 

9. Kerkfabriek Sint-Martinus en Sint-Christoffel: rekening 2012. 

DE GEMEENTERAAD, 

 
Gelet op artikel 55, §2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 

organisatie en werking van de erkende erediensten;  

Gelet op de rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Martinus en Sint-Christoffel, 

goedgekeurd in de kerkraad van 18 februari 2013, zoals dit gecoördineerd werd 

ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabriek ressorteert op  

9 april 2013; 

Gehoord de stemverklaringen namens de fracties N-VA en Vlaams Belang; 

Adviseert gunstig de rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Martinus en  

Sint-Christoffel met 25 stemmen voor (CD&V: 18, N-VA: 7) bij 6 onthoudingen 

(sp.a: 3, Groen: 2, Vlaams Belang: 1): 

 

Exploitatie 2012 

- exploitatieoverschot (jaarrekening 2011) 30 090,32 euro 

- exploitatietoelage (gemeenten) 79 576,75 euro (+) 

- overboekingen    

- exploitatieontvangsten 16 928,71 euro (+) 

- exploitatieuitgaven 104 845,58 euro (-) 

- totaal exploitatieresultaat 2012  21 750,20 euro 

 

Investeringen 2012 

- investeringsoverschot/tekort (jaarrekening 2011)  

- overboekingen ___________ 

- totaal investeringsresultaat 2012         0 euro 

 

10. Aanstellen ontwerper Corrid'or project Oude Leiearm - Wevelgem-Zuid. 

De heer Stijn Tant, schepen van milieu, zegt dat het de wens is om een stukje groen 

her aan te leggen, gelegen tussen de brug en de industriezone Wevelgem-Zuid, dus 

dicht bij het bedrijf Alpro. Binnen de eurometropool Kortrijk-Lille-Doornik wordt 

volop werk gemaakt van de blauw-groene assen. Hiervoor is er een Interreg-project 

opgestart, waaruit Europese middelen geput kunnen worden. Wevelgem participeert 

meer bepaald in het project Corrid’or, dat werkt rond de doorgang van de 

Leievallei. De gemeente kan hierbij met een zekere zelfstandigheid middelen 

binnenhalen van Europa om te investeren in de Leievallei, maar doet dit binnen een 

duidelijke visie, mee uitgetekend door de intercommunale Leiedal in 2009.  

Bedoeling is om het bestaande wandel- en fietstracé beter te omarmen door groen, 

wat af te scheiden van de industriezone. De ontwerper wordt meteen ook 

uitgenodigd om na te denken over het stukje onder de brug.  

Voor de ontwerper is een bedrag van 12 500 euro, excl. btw voorzien. Het ontwerp 

zou 125 000 euro, excl. btw mogen kosten. 

 



239 

Zitting van 17 mei 2013 

 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, herinnert zich dat er ooit een organisatie in het 

leven geroepen werd om de volledige Leieboorden te herzien en her aan te leggen. 

Dit werd uiteindelijk stilgelegd. Er diende eerst een gemeenschappelijke visie 

ontwikkeld te worden. Bedoeling was dat alle gemeenten in dezelfde richting 

zouden werken. Is daar nu weer van afgestapt? 

 

De heer Tant meent dat die globale visie er nu is. Bijvoorbeeld is in het ontwerp 

opgelegd om een bepaalde bank te voorzien, die al ontworpen is, en die zal 

terugkomen in andere gemeenten langs de Leie, ook in Frankrijk. 

Hij meent dat dit een goed voorbeeld is van de gemeenschappelijke visie die 

gecreëerd is.  

 

De heer Marnix Vansteenkiste vraagt hoe het zit met de idee om private gronden 

aan te kopen, daarop aan te planten en vervolgens weer over te dragen aan de 

eigenaars. 

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, weet dat hij, zo lang hij al in de 

gemeenteraad zit – en dat is sinds 1995 – hoort over studies van de Leievallei.  

Op dit moment zijn er echter een paar belangrijke zaken. Er is het dossier rond het 

Seine-Scheldebekken. Heel wat werken aan de Leie, ook in Kortrijk, worden in dit 

kader uitgevoerd. Bruggen worden verhoogd. Schepen met een grotere tonnage 

moeten op de Leie kunnen varen. Binnen dit project wordt ook de vernieuwing van 

de brug tussen Lauwe en Wevelgem gezien. De timing hiervoor schuift wel altijd 

maar wat achteruit. Het zal dus nog enkele jaren duren. 

Een tweede project dat lopende is, komt vanuit het Agentschap Natuur en Bos, 

samen met Waterwegen en Zeekanaal, dus de Vlaamse overheid. Dit kadert in het 

zogenaamde rivierherstel, waarop raadslid Vansteenkiste alludeerde. Bedoeling is 

om de natuurlijke vorm te herstellen. Overstromingsgebieden worden hersteld.  

De oude Leiearm moet herleven.  

Er zijn dus ecologische componenten, economische componenten, organisaties 

waren vanuit diverse invalshoeken bezig. Toen werd vanuit Leiedal inderdaad 

aangedrongen op samenwerking en op de creatie van een gemeenschappelijke visie. 

Nu is er nog de mogelijkheid bijgekomen om met Europese middelen in die 

Leievallei te investeren. Het is evident dat deze investeringen moeten kaderen 

binnen deze gemeentelijke visie. Het is evident dat vanuit de gemeente dergelijke 

middelen ook benut worden. Belangrijk is dat Europa eist dat de middelen 

aangewend worden voor midden 2014. Bedoeling was om die middelen in te zetten 

in de omgeving van de Leiebrug, maar door de verschuiving qua timing voor de 

werken aan die brug, is dit project niet tijdig realiseerbaar. Daarom werd een 

alternatief gezocht en gevonden, meer bepaald de Oude Leiearm, dicht bij het 

bedrijf Alpro, haaks op de Leie. 

Hij begrijpt dat de veelheid van projecten een fragmentaire indruk nalaat, maar er is 

wel degelijk één verhaal. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, is heel blij dat Wevelgem vergroend wordt. 

Hij verwijst vervolgens naar het bestek. Daarin wordt gesteld dat het gebruik van 

gerecycleerde of milieuvriendelijke materialen de voorkeur geniet. Ook wordt 

gesteld ‘FSC-gelabeld hout en gerecycleerde materialen behoren tot de 

mogelijkheden’. Hiervan krijgt zijn fractie het wat op de heupen. Waarom worden 

hier geen duidelijker keuzes opgelegd? Als duurzaamheid belangrijk is, dan moet 

dit ook afgedwongen worden, dan mag dit helder geformuleerd worden. Kan dit niet 

gewijzigd worden. 
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De heer Jan Seynhaeve zegt dat het raadslid op zich gelijk heeft. Het is niet 100% 

afdwingbaar. Maar de doelstelling is duidelijk: ‘we gaan ervoor’. Er wordt gestreefd 

naar maximale duurzaamheid, er wordt normaal gezien gewerkt met FSC-gelabeld 

hout. Maar soms kan een afwijking om één of andere reden vereist zijn.  

Hij herinnert zich een dossier waarin FSC-gelabeld hout echt onmogelijk bleek. 

Toch denkt hij dat het gemeentebestuur in het verleden al bewezen heeft dat respect 

voor het milieu bij het gebruik van materiaal een duidelijk principe is. 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, wijst er eveneens op dat dit nu enkel gaat om 

het aanstellen van een ontwerper. Het eindoordeel wordt gevormd in het eigenlijke 

ontwerp en het bestek dat hierbij zal opgesteld worden. 

 

De burgemeester denkt niet dat een ontwerper zal kunnen aangesteld worden die 

niet terdege rekening houdt met de principes van duurzaamheid. 

 

De heer Vandenbroucke denkt dat het vooropstellen van gerecycleerde materialen 

als principe sterker is dan de huidige formulering. 

 

De burgemeester zegt op zich geen problemen te hebben met een iets andere 

zinswending. Dit wordt zo genoteerd. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 oktober 2010 houdende de 

goedkeuring aan het project Corrid’or; dat het Europese investeringsproject 

Corrid’or waaraan de gemeente Wevelgem participeert voorziet in Europese 

subsidies voor de inrichting van gronden binnen het toekomstig 

grensoverschrijdend landschapspark Leievallei;  

Gelet op het feit dat het totale bedrag van deze Europese subsidie 125 000 euro 

bedraagt waarvan 12 500 euro voorzien is voor de afbakening van een interventie-

perimeter en de opmaak van een ontwerpplan voor de inrichting van de gronden; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘aanstellen ontwerper Corrid'or 

project Oude Leiearm - Wevelgem-Zuid’ een bijzonder bestek met nr. 2314/03913 

werd opgesteld door de heer Geert Delaere, dienst milieu; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 10 330,58 euro 

(excl. btw) of 12 500,00 euro (incl. btw); 

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

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op rekening  

0680-00/220007/IE-4 (ACT-168) in het investeringsbudget van 2013; 

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

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

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

niet overschreden); 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 

concessies voor openbare werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §2; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij 

voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen; 

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. 2314/03913 

en de raming voor de opdracht ‘aanstellen ontwerper Corrid'or Project Oude 

Leiearm - Wevelgem-Zuid’, opgesteld door de heer Geert Delaere, dienst milieu.  

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 

zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.  

De raming bedraagt 10 330,58 euro (excl. btw) of 12 500,00 euro (incl. btw). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien op rekening  

0680-00/220007/IE-4 (ACT-168) van het investeringsbudget van 2013 en wordt 

vooor de helft gesubsidieerd vanuit het Interreg IV-programma. 

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

5 firma’s. 

 

11. Verzekeringen materiële schade en auto. 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, zegt dat een analyse van de 

verzekeringsportefeuille is gebeurd en dat de adviseur voorstelde om alvast voor de 

percelen materiële schade en auto de markt te raadplegen. 

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, zegt dat de gemeente een uitgebreid 

patrimonium heeft, dus een reëel risico op schade, dat ook verzekerd moet worden. 

Hij stelt evenwel dat het niet zo is dat de verzekering ook moet aangepast worden, 

omdat er veel schade is. Hij vindt dit een slecht systeem. Belangrijker is het om het 

patrimonium als een goede huisvader te beheren. Hij zal in de nabije toekomst 

trouwens nog een tussenkomst formuleren met betrekking tot het patrimonium. 

De gemeente moet haar mooie gebouwen net en ordentelijk bewaren.  

Het onderhoud van het prachtig gemeentelijk patrimonium, van de vele gebouwen, 

laat soms te wensen over. Er dringen zich maatregelen op tegen de schade die 

berokkend wordt aan de gebouwen. Het bijkomend verzekeren is niet de oplossing. 

De heer Vanhaverbeke verwijst hierbij naar de jeugdlokalen bijvoorbeeld, nabij het 

Cultuurpad. Dit is niet meer van deze tijd. Het is niet omdat de lokalen betere 

verzekerd zijn, dat ze mogen beschadigd worden. 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, zegt dat dit geen gemeentelijke gebouwen 

zijn.  

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke stelt dat er ook schade is aan gemeentelijke 

gebouwen, zoals bijvoorbeeld OC de Cerf. 
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De heer Vanneste zegt dat het om een heraanbesteding gaat, dat gemikt wordt op 

eenzelfde service voor een betere prijs. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 12 december 2012 houdende de gunning van de opdracht ‘risico- en 

verzekeringsaudit en begeleiding bij heraanbesteding van de 

verzekeringsportefeuille’ aan AON Belgium BVBA;  

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen  

d.d. 27 maart 2013 houdende de beslissing om voor de polissen uit de tak materiële 

schade en autoverzekeringen de markt te raadplegen; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘verzekeringen materiële schade en 

auto’ een bijzonder bestek werd opgesteld door de ontwerper AON Belgium 

BVBA; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op: 

- Perceel 1: 44 291,75 euro (inclusief taksen en andere kosten) voor één jaar; 

- Perceel 2: 28 920,78 euro (inclusief taksen en andere kosten) voor één jaar; 

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

onderhandelingsprocedure met nationale en Europese bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zal worden in het 

exploitatiebudget van 2014 en volgende, op rekening 610300 van de 

respectievelijke beleidsitems; 

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

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

wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §3, 4°; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 

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

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

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

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij 

voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen; 

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

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

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor 

de opdracht ‘verzekeringen materiële schade en auto’, opgesteld door AON 

Belgium BVBA. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor 

de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.  

De raming bedraagt:  

- Perceel 1: materiële schade: 44 291,75 euro (inclusief taksen en andere kosten) 

voor één jaar; 

- Perceel 2: auto: 28 920,78 euro (inclusief taksen en andere kosten) voor één jaar. 
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Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure met nationale en Europese bekendmaking. 

Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het 

exploitatiebudget van 2014 en volgende, op rekening 610300 van de 

respectievelijke beleidsitems. 

 

12. Implementatie van een CRM pakket. 

Mevrouw Marie De Clerck, schepen van dienstverlening, licht dit agendapunt toe: 
 

‘U heeft in het dossier de volledige nota gevonden over de mogelijke invoering van 

het CRM pakket. Voor de mensen die de nota niet hebben kunnen doornemen, licht 

ik graag nog even toe wat de finaliteit is van het project dat vandaag voorgelegd 

wordt aan de gemeenteraad. 

 

CRM staat voor customer relationship management. 

Het invoeren van een CRM pakket in onze gemeente, heeft 2 doelstellingen. In 

eerste instantie is het belangrijk dat we via dit systeem de dienstverlening naar onze 

klanten/inwoners optimaliseren. Daarnaast streven we hiermee naar een 

efficiëntere werking van de interne diensten. 

 

Het CRM pakket is een horizontale digitale laag die doorheen de ganse organisatie 

loopt. Het spreekt voor zich dat je die lijn niet in één keer kunt trekken, maar dat je 

dit best stapsgewijs doet.  

 

We willen ons dan ook graag op 3 domeinen concentreren. De basis van het 

systeem zijn onze contacten met onze klanten. We willen op een gestructureerde 

manier bouwen aan een contactendatabank. Je kan hiervoor geen betere database 

hebben dan het bevolkingsregister en de bedrijvengids. Alleen zijn de gegevens in 

het bevolkingsregister vrij beperkt. Dit willen we dus verder aanvullen met o.a. een 

e-mailadres, telefoonnummer, gegevens van de vereniging waarvan men lid is, enz. 

We doen dit niet zomaar, maar wel om op een correcte manier te communiceren 

over uitnodigingen, subsidies, facturen, enz. 

 

Naast de contactendatabank is er het postregistratiesysteem. Daarmee willen we 

alle in- en uitgaande post registreren, en niet alleen de papieren post, maar ook de 

e-mail communicatie. Zo kunnen de poststukken gelinkt worden aan de contacten in 

de databank en zo kunnen de diensten makkelijk zien welke communicatie er 

gebeurt met de inwoners. Tegelijkertijd is dit systeem een efficiëntere manier om de 

poststukken naar de juiste diensten te sturen, om de post te registreren en te 

archiveren. 

 

Een derde functionaliteit is het registreren van vragen, meldingen en klachten. 

Opnieuw gelinkt aan de contactendatabank, willen we ook dit systeem 

optimaliseren. Niet alleen het registreren, maar ook de communicatie met de 

melder, en de workflow die eruit volgt is bijzonder belangrijk. Daarom is de 

koppeling met de bestaande planningssoftware noodzakelijk. 

 

Tot slot zijn er nog een aantal noodzakelijke koppelingen met bestaande systemen. 

Want het CRM pakket mag geen aanvullend systeem zijn dat los staat. Het systeem 

moet spreken met het bevolkingsregister, de bedrijvengids, Recreatex (de software 
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die gebruikt wordt voor zaalverhuur, tickets cultuurcentrum, reservatie 

sportkampen, enz.), de 3P planningssoftware, en ook de website om ingevulde 

formulieren automatisch te importeren in het pakket. In de toekomst willen we ook 

bekijken hoe een koppeling kan gebeuren met het facturatiesysteem. 

 

Wat de implementatie betreft heb je kunnen zien in het plan van aanpak dat we de 

invoering van het systeem heel geleidelijk willen doen. Per deelproject is er een 

verantwoordelijke trekker. Overkoepelend is er ook iemand uit de organisatie die 

projectleider is, en iemand die de technische opvolging doet. Die mensen worden 

samengebracht in een werkgroep die de vooruitgang van het project bewaakt. Dit 

alles staat onder het oog van de gemeentesecretaris, die alles mee zal opvolgen.' 
 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, heeft in het dossier gezocht naar de betekenis 

van het woord CRM en dit niet teruggevonden. Dergelijk zinnetje mocht toch in het 

bestek opgenomen zijn.  

 

Mevrouw De Clerck zegt dat de uitleg alleszins niet in het bestek zelf moet.  

Ze heeft erover gewaakt dat de collegenota, met alle uitleg omtrent de inhoud van 

CRM, in het dossier van de gemeenteraad werd opgenomen.  

 

De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, zegt dat de implementatie van dergelijk systeem 

niet te onderschatten is. De werking van de gemeente zal omgegooid worden.  

Het moet gedragen worden door de volledige organisatie. Heel wat personeel zal 

moeten opgeleid worden. Hij merkt op dat het een goed onderbouwd dossier is, met 

een duidelijk plan van aanpak, een duidelijk stappenplan. Dit moet alle kansen 

krijgen. 

Hij heeft gezien dat er een demo gepland is bij het indienen van de offerte. Hij zou 

hierbij graag uitgenodigd worden, indien dit mogelijk is.  

 

Mevrouw De Clerck zal dit mee opvolgen. Zij weet dat Menen en Aalter daar 

momenteel al mee werken. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘implementatie van een CRM 

pakket’ een bijzonder bestek met nr. ICT/VV/2013000292 werd opgesteld door de 

heer Valentijn Verbeke, ICT-deskundige; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 33 057,86 euro 

(excl. btw) of 40 000,00 euro (incl. btw) (over een periode van vier jaar); 

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 0119-01/240007/IE-1 (ACT-68); 

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

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

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

niet overschreden); 
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Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 

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

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

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

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij 

voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen; 

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

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

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met  

nr. ICT/VV/2013000292 voor de opdracht ‘implementatie van een CRM pakket’, 

opgesteld door de heer Valentijn Verbeke, ICT-deskundige. De lastvoorwaarden 

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

algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen 

van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 33 057,86 euro (excl. btw) 

of 40 000,00 euro (incl. 21% btw) (over een periode van vier jaar). 

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 0119-01/240007/IE-1 (ACT-68).  

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

3 firma’s. 

 

13. Controle op het parkeren op locaties met blauwe zone reglementering en 

bewonersparkeren. 

Mevrouw Marie De Clerck, schepen van mobiliteit, stelt dat het invoeren van de 

blauwe zone reglementering al een hele tijd terug ingevoerd werd om voldoende 

rotatie te krijgen in het parkeren en dus klanten, zowel van de gemeente als van de 

handelaars ondernemers, de kans te geven zo dicht mogelijk te parkeren bij de 

plaats waar ze moeten zijn. Het gevolg is dat langparkeerders voor een stuk 

verwezen worden naar parkings aan de rand van het centrum van de gemeente. 

Het bestek dat vandaag voorgelegd wordt aan de gemeenteraad gaat in essentie over 

het controleren van het parkeren op locaties met blauwe zone reglementering en 

bewonersparkeren. Daarnaast zal de gekozen onderneming ook verantwoordelijk 

zijn voor het opmaken en verdelen van de bewonerskaarten, en het sensibiliseren 

van de inwoners m.b.t. het leggen van de parkeerschijf, wat vooral van belang blijkt 

bij het invoeren van eventuele nieuwe blauwe zones. 

 

Mevrouw De Clerck haalt vervolgens een aantal belangrijke elementen uit het 

bestek aan: 

- voor elke verandering aan de blauwe zone, wordt een maand sensibilisering 

bij de inwoners voorzien 

- de retributie voor een overtreding blijft op 15 euro 

- er zijn in de ganse gemeente 166 plaatsen waar er een blauwe zone 

reglementering geldt zonder bewonersparkeren, 348 plaatsen waar 
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bewonersparkeren is toegelaten, en 19 plaatsen waar enkel bewoners mogen 

parkeren 

- de controle gebeurt op alle plaatsen 3 maal per week en 1 keer per maand op 

zaterdag; tijdens de week waarin er op zaterdag gecontroleerd wordt, wordt 

er maar 2 keer in de week gecontroleerd; en dit telkens tussen 9 en 18 u. 

- bewonerskaarten zijn gratis en per wooneenheid heeft men recht op 1 kaart 

- er wordt een duidelijke folder gemaakt met daarop de blauwe zones en de 

andere grote parkings in de gemeente 

- de controlerende firma krijgt een jaarlijkse vergoeding, die geraamd wordt 

op 25 000 euro, en daarbovenop wordt 25% van de geïnde gelden 

doorgestort. 

 

Mevrouw De Clerck stelt dat in 2012 ongeveer 54 000 euro inkomsten geboekt 

werden, tegenover een kostprijs van ongeveer 40 000 euro. Dit varieert wat jaar per 

jaar, onder andere door het wegvallen of bijkomen van te controleren 

parkeerplaatsen, of door het geven van bijkomende opdrachten. 

 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, ziet dat er in het bestek staat dat elke plaats  

3 maal per week gecontroleerd moet worden. Hij vraagt zich af hoeveel er al 

gecontroleerd werd in de Kortrijkstraat. Daar zijn een aantal plaatsen gecreëerd 

waar je in precies maar 20 minuten mag staan, maar hij stelt vast dat Polen, 

Tsjechen, Bulgaren en Fransen daar blijkbaar 14 dagen mogen staan.  

Op andere locaties, zoals in de Roeselarestraat, de Lauwestraat of aan het 

gemeentehuis, moet je echter heel goed opletten. Als je 10 minuten vergeet je kaart 

te leggen, dan ben je al gecontroleerd.  

 

Mevrouw De Clerck stelt dat de opdracht duidelijk is: er moet 3 maal per week 

langsgegaan worden. Een opdracht moet uitgevoerd worden. Zij wil dit gerust extra 

navragen. Bovendien kan nagegaan worden waar de retributies uitgeschreven zijn. 

 

De heer Francies Debels, sp.a, zou graag de informatie ontvangen: waar werd het 

best bekeurd, waar het minst. 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, neemt aan dat deze gegevens uit een 

databestand gelicht kunnen worden. 

 

De heer Debels verwijst naar een vroegere vraag waarbij hij gepleit heeft voor 

uniformiteit qua blauwe zone regeling in de ganse gemeente. Nu vindt hij de 

toestand heel verwarrend. Soms mag er maar 30 minuten geparkeerd worden, dan 

weer 2 uur.  

 

Mevrouw De Clerck zegt te streven naar eenvormigheid, maar tegelijk ook rekening 

te houden met specifieke wensen en behoeften. Zij begrijpt dat de rotatie wat hoger 

moet liggen bij handelaars die stop-and-go klanten bedienen. Een vraag naar 

snellere rotatie, bijvoorbeeld 30 minuten, mag niet zomaar uitgesloten worden. 

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, verwijst naar de situatie in de zogenaamde 

kleine Kozakstraat, tussen Kweekstraat en Lauwestraat. Daar is enkel 

bewonersparkeren voorzien. Dit betekent dat enkel bewoners daar mogen staan. 

Voor oudere inwoners die geen wagen meer hebben, blijft er dus een onbezette 

plaats over. Als de dochter komt, dan mag die er niet staan, alhoewel de plaats leeg 
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blijft. De mensen die daar wonen, vragen een combinatie van bewonerskaarten en 

blauwe zone. Anders wordt dit een privéparking op openbaar domein, die voor een 

stuk onbezet blijft. Dit kan toch de bedoeling niet zijn.  

 

Mevrouw Marie De Clerck begrijpt de vraag van raadslid Vanhaverbeke, maar stelt 

dat de situatie waarnaar hij verwijst een heel specifieke situatie betreft, waarover al 

grondig nagedacht werd. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, vraagt wat er gebeurt met de opbrengst van 

de retributies. Zou het niet leuk zijn om die te investeren in verkeersveiligheid. 

 

Mevrouw De Clerck zegt dat dit niet gespecifieerd is, maar vindt dit een leuke 

suggestie, waaraan ze ook al gedacht had. Al gaat het natuurlijk niet om een 

spectaculair bedrag. 

 

De heer Vanneste merkt op dat dit evenwel ingaat tegen de begrotingsprincipes. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘controle op het parkeren op locaties 

met blauwe zone reglementering en bewonersparkeren’ een bijzonder bestek met  

nr. 2313/03813 werd opgesteld door de heer Wim Lecoutere, verkeersdeskundige, 

dienst openbare infrastructuur en mobiliteit; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 25 000,00 euro 

(excl. btw) of 30 250,00 euro (incl. btw) voor één jaar; 

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

openbare aanbesteding; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op rekening  

0220-00/610000 van het exploitatiebudget van 2013; 

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

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

wijzigingen, inzonderheid artikel 15; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 

concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

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

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij 

voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen; 

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

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

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2313/03813 

en de raming voor de opdracht ‘controle op het parkeren op locaties met blauwe 

zone reglementering en bewonersparkeren’, opgesteld door de heer Wim Lecoutere, 

verkeersdeskundige, dienst openbare infrastructuur en mobiliteit.  
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De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en 

zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.  

De raming bedraagt 25 000,00 euro (excl. btw) of 30 250,00 euro (incl. btw) voor 

één jaar. 

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

aanbesteding. 

Artikel 3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op 

nationaal niveau. 

Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien op rekening 0220-00/610000 

van het exploitatiebudget van 2013. 

 

14. Onherstelbare lichtpunten 2013. 

De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, licht de agendapunten 14 tot en 

met 17 toe, die allemaal te maken hebben met openbare verlichting.  

Het dossier ‘onherstelbare lichtpunten’ creëert een fonds waaruit Infrax in principe 

kan putten indien er een acuut probleem is met een verlichtingspunt, bijvoorbeeld 

ten gevolge van een aanrijding. Zo kan vlug ingespeeld worden op acute problemen. 

Het dossier betreffende ‘onherstelbare lichtarmaturen’ betreft een aantal gekende, 

specifieke gevallen van lichtpunten die defect zijn en waar vervanging zich 

opdringt. Deze herstellingen zitten echter niet in een groter project, waarbij een hele 

straat, een hele wijk, aangepakt wordt. Het gaat om eerder aparte 

verlichtingsarmaturen. 

 

Daarnaast zijn er de agendapunten 15 en 16, waarbij de openbare verlichting 

aangepakt wordt in een aantal straten in de deelgemeente Gullegem. Voor het 

dossier betreffende de Pastorijweg en Wallekouter wordt bovendien nachtregime 

ingesteld. 

 

De heer Tant zegt dat er momenteel heel wat dossiers inzake renovatie openbare 

verlichting lopende zijn. In 2013 zijn er al twaalf dossiers lopende. Dit gaat om 

aanzienlijke bedragen. Via de trekkingsrechten bij Infrax, waar een bedrag van  

7,5 euro per jaar per inwoner beschikbaar gesteld wordt, is al 428 000 euro besteed. 

Via de gemeente zelf gaat het om 148 000 euro. Het besteden van dergelijk groot 

budget is vooral ingegeven door de vervanging van de kwikdamplampen in een 

versneld tempo. Hiervoor zijn precies die trekkingsrechten voorzien. Waar het 

mogelijk is, wordt meteen ook nachtregime ingesteld. Als het echter een klein 

renovatiedossier betreft, dan is het minder wenselijk, gelet op de vereiste 

investering, om dadelijk nachtregime in te stellen. 

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, hoort de schepen zeggen dat er jaarlijks een 

budget vrijgemaakt wordt om snel in te grijpen bij het herstel van lichtpunten, meer 

bepaald 18 000 euro per jaar. Het is terecht dat na een ongeval een snelle herstelling 

van het lichtpunt gebeurt, maar vanuit ervaring weet hij dat wie het ongeluk 

veroorzaakt er ook voor moet zorgen dat de herstelling betaald wordt. Tenzij het 

natuurlijk om gevallen gaat waarin de veroorzaker het niet kan betalen, natuurlijk.  

Als er iets gebroken wordt, dan wordt het hersteld en normaal is men daarvoor 

verzekerd. 
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De heer Stijn Tant antwoordt dat het niet altijd even duidelijk is wie het ongeval 

veroorzaakt heeft. Maar er zijn ook andere gevallen mogelijk, zoals acute betonrot 

en dergelijke. Een ongeval is maar één mogelijke oorzaak. Ook niet-opgemerkte 

slijtage behoort tot de mogelijkheden. 

 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, vraagt wat er gebeurt als de gemeentelijke 

groendienst een paal omverrijdt, zoals in de Gullegemstraat het geval was. Hij heeft 

gemeld aan Infrax dat die paal omlag. Hij weet niet wat er intussen gebeurd is. 

Is dit aangegeven of niet? 

 

De heer Luc Defraye, CD&V, zegt dat het om een gemeentelijke paal gaat die 

aangereden wordt door een gemeentelijk voertuig. Dit betekent dat de verzekering 

hier niet zal tussenkomen. De factuur zal uiteindelijk bij de gemeente terecht 

komen. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat het, mede uit veiligheidsoverwegingen, belangrijk is dat een 

defect OV-punt zo vlug mogelijk hersteld wordt; 

Dat Infrax West voorstelt om een budget per kalenderjaar ter beschikking te stellen 

voor het herstellen en vervangen van onherstelbare lichtpunten, zodat de periode 

tussen het vaststellen van een onherstelbaar lichtpunt en de vervanging ervan kan 

worden ingekort; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘onherstelbare lichtpunten 2013’ een 

voorstel met nr. D154684 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15 000,00 euro 

(excl. btw) of 18 150,00 euro (incl. btw); 

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

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op rekening  

0670-00/228007/IE-OVERIG van het investeringsbudget van 2013; 

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

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

wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §2, 1° 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 het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 

concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §2; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij 

voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen; 

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

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

 

BESLIST EENPARIG: 
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Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel met nr. D154684 en de 

raming voor de opdracht ‘onherstelbare lichtpunten 2013’. De raming bedraagt 

15 000,00 euro (excl. btw) of 18 150,00 euro (incl. 21% btw). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien op rekening  

0670-00/228007/IE-OVERIG van het investeringsbudget van 2013. 

 

15. Renovatie openbare verlichting Dorpsplein, Kwadries e.a. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘renovatie openbare verlichting 

Dorpsplein, Kwadries e.a’ een technische beschrijving met nr. 0020039268 werd 

opgesteld ; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16 975,06 euro 

(excl. btw) of 20 370,95 euro (incl. btw); 

Overwegende dat de bestaande openbare verlichting bestaat uit  

HPL-kwikdamplampen die ingevolge een Europese richtlijn dienen vervangen 

tegen 2015; 

Overwegende dat een jaarlijkse besparing van ca. 4 580 kWh  kan gerealiseerd 

worden; 

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

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

vastgesteld op 7,50 euro/inwoner/jaar; 

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

trekkingsrechten voor een bedrag van 16 975,06 euro (excl. btw) of 20 370,95 euro 

(incl. btw); 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op rekening  

0670-00/228007/IE-OVERIG van het investeringsbudget 2013;  

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

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

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

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

wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §2, 1° 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 het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 

concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §2; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij 

voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen; 

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

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

 

BESLIST EENPARIG: 

 



251 

Zitting van 17 mei 2013 

 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met  

nr. 0020039268 en de raming voor de opdracht ‘renovatie openbare verlichting 

Dorpsplein, Kwadries e.a.’. 

De raming bedraagt 16 975,06 euro (excl. btw) of 20 370,95 euro (incl. btw). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien op rekening  

0670-00/228007/IE-OVERIG in het investeringsbudget van 2013. 

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

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

16 975,06 euro (excl. btw) of 20 370,95 euro (incl. btw). 

 

16. Renovatie openbare verlichting Pastorijweg, Wallekouter e.a. en instellen 

nachtregime. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘renovatie openbare verlichting 

Pastorijweg, Wallekouter e.a. en instellen nachtregime’ een technische beschrijving 

met nr. 0020036579 en 0020039283 werd opgesteld; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 37 081,68 euro 

(excl. btw) of 44 699,96 euro (incl. btw) voor de renovatie en 1 063,00 euro  

(excl. btw) of 1 286,23 euro (incl. btw) voor het installeren van het nachtregime;  

Overwegende dat de bestaande openbare verlichting bestaat uit  

HPL-kwikdamplampen die ingevolge een Europese richtlijn dienen vervangen 

tegen 2015; 

Overwegende dat een jaarlijkse besparing van respectievelijk ca. 23 700 kWh en  

4 484 kWh kan gerealiseerd worden; 

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

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

vastgesteld op 7,50 euro/inwoner/jaar; 

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

trekkingsrechten voor een bedrag van 37 081,68 euro (excl. btw) of 44 699,96 euro  

(incl. btw); 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op rekening  

0670-00/228007/IE-OVERIG van het investeringsbudget 2013;  

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

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

wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §2, 1° 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 het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 

concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §2; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij 

voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen; 
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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 ontwerp en de raming voor de 

opdracht ‘renovatie openbare verlichting Pastorijweg, Wallekouter e.a. en instellen 

nachtregime’.  

De raming bedraagt  37 081,68 euro (excl. btw) of 44 699,96 euro (incl. btw) voor 

de renovatie en 1 063,00 euro (excl. btw) of 1 286,23 euro (incl. btw) voor het 

installeren van het nachtregime.  

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is op rekening 670-00/228007/IE-

OVERIG voorzien in het investeringsbudget van 2013. 

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

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

44 699,96 euro (incl. btw). Het saldo, 1 286,23 euro (incl. btw) zal benomen worden 

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

 

17. Vervangen onherstelbare verlichtingsarmaturen. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘vervangen onherstelbare 

verlichtingsarmaturen’ een technische beschrijving met nr. 0020038694 werd 

opgesteld;  

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16 752,55 euro 

(excl. btw) of 20 158,00 euro (incl. btw); 

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

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

vastgesteld op 7,50 euro/inwoner/jaar; 

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

trekkingsrechten voor een bedrag van 16 752,55 euro (excl. btw) of 20 158,00 euro 

(incl. btw); 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op rekening  

0670-00/228007/IE-OVERIG van het investeringsbudget 2013;  

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

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

wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §2, 1° 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 het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 

concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; 

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

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §2; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij 

voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen; 



253 

Zitting van 17 mei 2013 

 

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 ontwerp en de raming voor de 

opdracht ‘vervangen onherstelbare verlichtingsarmaturen’. De raming bedraagt 

16 752,55 euro (excl. btw) of 20 158,00 euro (incl. btw). 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien op rekening  

0670-00/228007/IE-OVERIG van het investeringsbudget van 2013. 

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

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

20 158,00 euro (incl. btw). 

 

18. Subsidiereglement fuiven. 

De heer Stijn Tant, schepen van jeugd, zegt dat dit reglement gewijzigd wordt door 

de invoering van de zogenaamde Party Ranger, de P.R. of de Pierre. Dit is een 

evolutie in het fuifbeleid. Eerst was er immers de inzet van zogenaamde 

fuifbuddy’s, maar er bleek nood aan een soort van superfuifbuddy, die meteen ook 

een nieuwe naam gekregen heeft. 

Deze P.R.’s zijn vlot herkenbaar op fuiven en vormen ook het eerste aanspreekpunt 

voor de veiligheidsdiensten. 

Het reglement met een tussenkomst voor professionele bewaking bestond dus al, 

maar in dit reglement was de ‘Pierre’, zoals gezegd, nog niet voorzien. Voor de rest 

is er conceptueel niets veranderd aan het reglement. De ondersteuning blijft 

identiek. De gemeente blijft dezelfde ondersteuning bieden aan fuivende 

verenigingen. 

Voor de gelijke behandeling van de dossiers dit jaar wordt deze 

reglementsaanpassing ingevoerd vanaf 1 januari 2013, dus een beperkte 

retroactiviteit. 

 

De heer Jasper Stragier, Groen, merkt op dat de steun behouden blijft op een 

maximaal bedrag van 300 euro per fuif. Dit is hetzelfde bedrag sinds een jaar of 

drie. Feit is dat dergelijke betoelaging ruim onvoldoende is, zelfs voor een kleiner 

fuifje met slechts 2 professionele bewakers wordt vlug tot 700 euro betaald.  

Voor een fuif in de Porseleinhallen loopt de factuur voor de professionele bewaking 

vlug op tot boven de 2 000 euro. In dit geval is 300 euro een beperkte tussenkomst. 

Is hier geen zekere gradatie mogelijk? Moet de subsidie niet nauwer aansluiten bij 

de realiteit?  

Verwijzend naar de vorige agendapunten merkt hij op dat er vermoedelijk meer 

fuifgangers dan kerkgangers zijn… 

 

De heer Tant zegt dat dit bedrag inderdaad vaststaat sinds de laatste wijziging van 

het jeugdbeleidsplan, zo’n twee jaar terug. Toen werd het verhoogd tot 300 euro. De 

vraag is inderdaad hoe hoog een subsidie vastgelegd werd, in welke mate een 

gemeente wenst tussen te komen in de reële kostprijs. Dit kan natuurlijk herbekeken 

worden, maar voor een gemeentebestuur is het nu eenmaal kwestie om de 
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beschikbare middelen billijk te verdelen, ook binnen het jeugdwerk. Bovendien is 

de markt van de professionele bewaking geen gemakkelijke markt om op te volgen. 

Maar vanuit de jeugddienst kunnen de facturen van de laatste jaren eens naast 

elkaar gelegd te worden en de evolutie van naderbij bekeken. 

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, stelt dat vanuit de gemeente, algemeen 

gesteld, ook nagedacht moet worden over de tarieven die aangerekend worden. 

Voor welke prijs wordt de zaal ter beschikking gesteld? Dit is zeker een thema bij 

de opmaak van het beleidsplan voor de komende 6 jaar. In die zin is het belangrijk 

dit element van het fuiven binnen een ruimer kader te zien en de subsidie voorlopig 

te behouden zoals hij op vandaag is.  

De gemeente ondersteunt zeker en vast de verenigingen die willen fuiven. 

Bovendien wordt nog een serieuze tussenkomst verstrekt in de billijke vergoeding.  

Hij is van mening dat de totale inspanning van de gemeente, naar de fuifgangers 

toe, aanzienlijk is. 

 

De heer Stijn Tant beaamt dit. Zo’n anderhalf jaar terug werd een vergelijking 

opgemaakt met het fuifbeleid in nabije gemeenten en daaruit blijkt dat het tarief 

voor een zaal in de gemeente Wevelgem laag ligt. Daarnaast is er dan nog de 

letterlijke tussenkomst in bepaalde kosten, zoals de professioneel vergunde 

bewaking. Hij is van mening dat Wevelgem gerust de vergelijking kan doorstaan. 

 

De heer Stragier merkt op dat de prijzen voor bewaking wel hallucinant gestegen 

zijn. 

 

De heer Jan Seynhaeve wijst nogmaals op het belang van het globaal kader.  

Hij merkt op dat de inkomsten bij fuiven ook wel meevallen. 

 

 *  * 

  * 

 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Overwegende dat de gemeente Wevelgem het belangrijk vindt dat er bij fuiven een 

voldoende toezicht in en rond de fuiflocatie gebeurt door daartoe opgeleide 

personen; 

Overwegende dat professioneel vergunde bewaking de veiligheid en het 

veiligheidsgevoel op een fuif kan vergroten; 

Gelet op het subsidiereglement fuiven d.d. 14 januari 2011; 

Gelet  op het nieuwe fuifbeleid dat van start ging op 1 januari 2013; 

Overwegende dat het ontwerp van subsidiereglement fuiven werd voorgelegd aan 

de jeugdraad d.d. 27 april 2013; dat geen opmerkingen werden geformuleerd; 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 

op de aanwending van sommige toelagen; 

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

 

BESLIST EENPARIG: 
 

Het subsidiereglement fuiven her vast te stellen als volgt: 
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Artikel 1. Verklaring van begrippen 

Fuif: feest met (elektronisch versterkte) muziek waarbij gedronken en gedanst 

wordt. 

Party-Ranger (P.R.): persoon die instaat voor toezicht in en rond de fuiflocatie. 

De party-ranger volgde een vorming, georganiseerd door de gemeentelijke 

jeugddienst in samenwerking met politie, brandweer en rode kruis en is in het bezit 

van een geldig party-ranger-attest uitgereikt door de gemeentelijke jeugddienst 

Wevelgem. 

Professioneel vergunde bewaking: vergunde bewakingsonderneming zoals bedoeld 

in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. 

Organisator: elke natuurlijke Wevelgemse persoon, feitelijke vereniging met 

werking op het grondgebied Wevelgem of Wevelgemse rechtspersoon die een fuif 

organiseert in de gemeente Wevelgem.  

 

Artikel 2. Algemeen 

Binnen de perken van de budgettaire ramingen en onder de voorwaarden 

vastgesteld in dit reglement, wordt door het college van burgemeester en schepenen 

een subsidie toegekend aan fuiforganisatoren van een fuif in de gemeente 

Wevelgem die voldoen aan volgende voorwaarden: 

- correcte aanvraag via het F-loket  

- tijdig indienen van alle nodige documenten op de jeugddienst  ((kopie van) de 

officiële factuur en evaluatieformulier door de organisatoren) 

- inzetten professioneel vergunde bewaking 

- inzetten erkende party-ranger. 

 

Artikel 3. Wat 

De subsidie is een tegemoetkoming t.a.v. de organisator voor de financiering van de 

professioneel vergunde bewaking op fuiven in de gemeente Wevelgem op 

voorwaarde dat voldaan wordt aan alle voorwaarden zoals gesteld in artikel 2. 

 

Artikel 4. Bedrag 

De subsidie bedraagt de helft van de kostprijs van de professioneel vergunde 

bewaking, met een maximum van 300 euro per fuif.  

 

Artikel 5. Aanvraag 

Fuifaanvraag van de fuif en aanvraag subsidie fuiven dient te gebeuren via het 

digitale F-loket via de gemeentelijke website (min. 8 weken voor de fuif). 

 

Artikel 6. Controle 

Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur en elke daartoe 

gemachtigde afgevaardigde van een adviesraad heeft het recht om ter plaatse de 

aanwending van de verleende subsidie te controleren. 

 

Artikel 7. Uitbetaling 

De subsidie wordt uitbetaald na afloop van de fuif en het indienen van volgende 

documenten in de gemeentelijke jeugddienst: 

- een (kopie van de) officiële factuur van de professioneel vergunde 

bewakingsfirma 

- het ingevulde evaluatieformulier 'organisator' zoals bezorgd door de gemeentelijke 

jeugddienst aan de organisator 

- aanvraag gemeentelijke toelage. 
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Artikel 8. Terugvordering 

Het college van burgemeester en schepenen kan de op grond van dit reglement 

toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen of de uitbetaling weigeren, 

evenals de toekenning van nieuwe subsidies opschorten: 

- indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt;  

- indien de voorwaarden van dit reglement of de voorwaarden waaronder de 

subsidie werd verleend niet werden nageleefd; 

- indien de subsidie niet gebruikt wordt voor het doel waarvoor zij is toegekend;  

- indien de organisator zich verzet tegen de uitoefening van de controle bedoeld in 

artikel 6.  

 

Artikel 9. Beslissing 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de toepassing en de 

uitvoering van dit reglement. 

 

Artikel 10. Inwerkingtreding 

Dit reglement is van toepassing op alle fuiven die georganiseerd worden vanaf  

1 januari 2013. Het subsidiereglement fuiven d.d. 14 januari 2011 wordt opgeheven. 

 

 

Frank ACKE, schepen, verlaat de zitting. 

 

 

19. Vastleggen facultatieve vakantiedagen schooljaar 2013-2014. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 tot organisatie van 

het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, 

erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap, inzonderheid wat betreft de 

verdeling van de twee facultatieve vakantiedagen (artikel 6 en volgende);  

Overwegende dat de inrichtende macht derhalve mag overgaan tot het vastleggen 

van twee facultatieve vakantiedagen; 

Gelet op het protocol van akkoord binnen het afzonderlijk bijzonder overlegcomité  

d.d. 19 april 2013; 

Gelet op het gunstig advies van de schoolraad d.d. 21 februari 2013; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en de schooldirectie; 

 

BESLIST EENPARIG: 

 

Artikel 1. In de gemeentelijke basisschool Wevelgem (kleuter- en lager onderwijs), 

in de 3 afdelingen, worden de twee facultatieve vakantiedagen voor het schooljaar 

2013-2014 vastgelegd op: 

 maandag 7 oktober 2013 

 vrijdag 2 mei 2014. 

 

Artikel 2. Een eensluidend verklaard afschrift van onderhavige beslissing zal 

worden bezorgd aan de heer schooldirecteur voor verdere kennisgeving aan de 

schoolinspectie, het personeel en de ouders van de leerlingen en kleuters van de 

gemeentelijke basisschool Wevelgem. 
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Frank ACKE, schepen, neemt terug deel aan de zitting. 

 

 

20. Infrax West: algemene vergadering: aanduiden vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Bij geheime stemming;  

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

Infrax West;  

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

5 maart 2013 en het schrijven van 16 april 2013 om deel te nemen aan de zitting 

van de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van Infrax 

West van 4 juni 2013;  

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

in het bijzonder artikel 44, 1
ste

 lid;  

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

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

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het 

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

bijzonder met betrekking tot presentiegelden; 

Gelet op de statuten van Infrax West, in het bijzonder artikel 33; 

Gelet op de voordracht van de heer Jacques Vanneste en mevrouw Ann Steelandt 

als vertegenwoordiger en de voordracht van de heer Luc Defraye en de heer 

Hendrik Vanhaverbeke als plaatsvervanger; 

Gaat over tot de geheime stemming; 

Jacques Vanneste bekomt 22 stemmen; 

Ann Steelandt bekomt 8 stemmen; 

Luc Defraye bekomt 22 stemmen; 

Hendrik Vanhaverbeke bekomt 8 stemmen. 

Er is telkens 1 onthouding; 

 

BESLIST:  

 

Artikel 1. De heer Jacques Vanneste aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

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

West op 4 juni 2013. 

 

Artikel 2. De heer Luc Defraye aan te duiden als plaatsvervangend 

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

algemene vergadering van Infrax West op 4 juni 2013. 

 

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

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

betrokkenen en aan Infrax West. 
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21. Leiedal: algemene vergadering: aanduiden vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Bij geheime stemming; 

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

Intercommunale Leiedal (Leiedal); 

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

2 april 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van 

Leiedal van 28 mei 2013; 

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

in het bijzonder artikel 44, 1
ste

 lid; 

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

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

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het 

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

bijzonder met betrekking tot presentiegelden; 

Gelet op de statuten van Leiedal, in het bijzonder artikel 44; 

Vermits de gemeente Wevelgem 6 354 aandelen – reeks A – bezit die  

6 354 stemmen vertegenwoordigen;  

Gelet op de voordracht van de heer Sander Deflo en de heer David Hamers als 

vertegenwoordiger en de voordracht van de heer Luc Defraye en de heer  

Hendrik Vanhaverbeke als plaatsvervanger; 

Gaat over tot de geheime stemming; 

De heer Sander Deflo bekomt 23 stemmen; 

De heer David Hamers bekomt 7 stemmen; 

De heer Luc Defraye bekomt 22 stemmen; 

De heer Hendrik Vanhaverbeke bekomt 8 stemmen; 

Er is telkens 1 onthouding; 

 

BESLIST: 

 

Artikel 1. De heer Sander Deflo aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

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

op 28 mei 2013. 

 

Artikel 2. De heer Luc Defraye aan te duiden als plaatsvervangend 

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

algemene vergadering van Leiedal op 28 mei 2013. 

 

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

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

betrokkenen en aan Leiedal. 

 

22. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen: aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers. 

DE GEMEENTERAAD, 
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Bij geheime stemming; 

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

Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen 

(Psilon); 

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

26 april 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van 

Psilon van 18 juni 2013; 

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

in het bijzonder artikel 44, 1
ste

 lid; 

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

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

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het 

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

bijzonder met betrekking tot presentiegelden; 

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

de algemene vergadering samengesteld wordt door vertegenwoordigers uit de 

deelnemende gemeenteraden; dat elke deelnemende gemeente minstens één 

vertegenwoordiger aanduidt maar desgewenst een bijkomende vertegenwoordiger 

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

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gezien de gemeente Wevelgem derhalve recht heeft op twee stemgerechtigde 

vertegenwoordigers;  

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

personen, het aantal stemmen dient te bepalen waarover iedere vertegenwoordiger 

beschikt;  

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

1 555 stemmen in de algemene vergadering;  

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

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

andere voor 778 aandelen, hetzij 778 stemmen;  

Gelet op de voordracht van de heer Nico Hellebuck en mevrouw Daphne Flamez als 

vertegenwoordiger voor 777 aandelen 

Gelet op de voordracht van de heer Luc Defraye en mevrouw Hannelore Carlu als 

vertegenwoordiger voor 778 aandelen; 

Gelet op de voordracht van mevrouw Lobke Maes en de heer Hendrik 

Vanhaverbeke als plaatsvervanger voor 777 aandelen; 

Gelet op de voordracht van de heer Jan Seynhaeve en de heer Filip Daem als 

plaatsvervanger voor 778 aandelen; 

Gaat over tot de geheime stemming voor 778 stemmen; 

De heer Luc Defraye bekomt 20 stemmen; 

Mevrouw Hannelore Carlu bekomt 10 stemmen; 

De heer Jan Seynhaeve bekomt 21 stemmen; 

De heer Filip Daem bekomt 9 stemmen; 

Er is 1 onthouding; 

Gaat over tot de geheime stemming voor 777 stemmen; 

De heer Nico Hellebuck bekomt 21 stemmen; 

Mevrouw Daphne Flamez bekomt 9 stemmen; 

Mevrouw Lobke Maes bekomt 22 stemmen; 

De heer Hendrik Vanhaverbeke bekomt 8 stemmen; 

Er is 1 onthouding; 
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BESLIST: 

 

Artikel 1. De heer Nico Hellebuck aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

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

op 18 juni 2013 en dit voor 777 aandelen. 

 

Artikel 2. De heer Luc Defraye aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

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

op 18 juni 2013 en dit voor 778 aandelen. 

 

Artikel 3. Mevrouw Lobke Maes aan te duiden als plaatsvervangend 

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

algemene vergadering van Psilon op 18 juni 2013 en dit voor 777 aandelen, in de 

vervanging van de heer Nico Hellebuck. 

 

Artikel 4. De heer Jan Seynhaeve aan te duiden als plaatsvervangend 

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

algemene vergadering van Psilon op 18 juni 2013 en dit voor 778 aandelen, in de 

vervanging van de heer Luc Defraye. 

 

Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering 

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

betrokkenen en aan Psilon.  
 

23. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem: algemene 

vergadering: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

DE GEMEENTERAAD, 

 

Bij geheime stemming;  

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

West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV);  

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

4 april 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van de 

WIV van 21 mei 2013; 

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

in het bijzonder artikel 44, 1
ste

 lid;  

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

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

intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het 

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

bijzonder met betrekking tot presentiegelden; 

Gelet op de statuten van de WIV, in het bijzonder artikel 15; 

Gelet op de voordracht van mevrouw Agna Mollefait en de heer Arnold Seynnaeve 

als vertegenwoordiger en de voordracht van de heer Luc Defraye en de heer 

Hendrik Vanhaverbeke als plaatsvervanger; 

Gaat over tot de geheime stemming; 

Mevrouw Agna Mollefait bekomt 21 stemmen, de heer Arnold Seynnaeve bekomt  

7 stemmen; 

De heer Luc Defraye bekomt 21 stemmen, de heer Hendrik Vanhaverbeke bekomt  

7 stemmen; 
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Er zijn 3 onthoudingen; 

 

BESLIST:  

 

Artikel 1. Mevrouw Agna Mollefait aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

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

WIV op 21 mei 2013. 

 

Artikel 2. De heer Luc Defraye aan te duiden als plaatsvervangend 

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

algemene vergadering van de WIV op 21 mei 2013. 

 

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

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

betrokkenen en aan de WIV. 

 

24. Wijziging parkeerverbod in de Bissegemstraat tijdens Gullegem 

ommeganck. 

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

‘Van een gemeenteraadslid, en daar zult u het wellicht allen met me eens zijn, wordt 

verwacht dat wij de noden en behoeften van de inwoners zoveel mogelijk inwilligen. 

 

Wel, vandaar deze vraag komende van enkele zelfstandige handelaars uit Gullegem 

meer bepaald de Bissegemstraat en om het nog specifieker te verwoorden, het deel 

van de Bissegemstraat - hoek Heulestraat tot aan het verkeersplateau van de lagere 

school. 

 

Met de ommeganckfeesten wordt op zaterdag- en zondagnamiddag dit deel van de 

straat volledig afgesloten voor alle verkeer terwijl het gebeuren zich pas afspeelt na 

het verkeersplateau. Daardoor zijn de zelfstandige zaken minder goed of niet 

bereikbaar en is er ook sprake van inkomstenverlies. Vandaar de vraag of het 

mogelijk is, en dit vooral op zaterdag, om tijdelijk parkeren of tijdelijk plaatselijk 

verkeer toe te staan en dit tot de handelszaken gesloten zijn. 

 

U zult deze mensen daar een grote dienst mee bewijzen. Alvast bedankt.' 

 

Mevrouw Marie De Clerck, schepen van mobiliteit, stelt dat dit ok is en dat dit zo 

zal voorzien worden. 

 

25. Voorstel tot wijziging en verbetering centrumparkings deelgemeente 

Wevelgem. 

De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, houdt volgende tussenkomst, met 

betrekking tot de blauwe zones. Hij verwijst hierbij naar de vroegere tussenkomst in 

de gemeenteraad van de heer Francies Debels, waarbij ook al gepleit werd voor 

uniformiteit. 

 

De heer Vanhaverbeke stelt: 
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‘Als u het goed vindt, wil ik een voorstel tot wijziging van de centrumparkings één 

voor één voorstellen. 

Algemeen kan ik zeggen dat het de bedoeling is om de drie centrumparkings 

volledig blauwe zone te maken. 

Daar de centrumparkings verschillend zijn, willen wij voorstellen, als u dit goed 

vindt, om parking per parking met wijziging en verfraaiing voor te stellen. 

 

Parking 1 – Tussen de gemeentehuizen 

A. Volledig Blauwe Zone 

B. Aanpassing van de parking voor gehandicapten, want er is te weinig ruimte 

om uit de wagen te stappen 

C. Aanpassen parkings achterkant zwembad, hoewel naar de toekomst toe 

misschien niet noodzakelijk, gelet op de verwachte studie van de 

herinrichting van het centrum van Wevelgem, na de afbraak van het huidige 

zwembad.  

Op het huidige plan is dit niet voorzien voor parking, eerder voor groen, 

maar toch staat het er elke dag vol auto's. 

 

Parking 2 – Tussen beide cafés Barbara en Middenstand 

A. Volledige Blauwe Zone 

B. Volledig aangepast qua gehandicaptenparking,… Proficiat. Deze parking is 

breed genoeg. Vlotte toegang tot cultuurcentrum is mogelijk. Deze parkings 

zijn voor senioren dichtbij de plaatsen waar vergaderingen van hun 

verenigingen doorgaan. 

 

Parking 3 – Lauwestraat. Dit is een oud zeer. Dit werd ook al geconstateerd door 

de vorige schepen van mobiliteit, de heer Debel, die een aanpassing niet meer heeft 

kunnen realiseren, zoals hij gesteld heeft. 

A. Volledige blauwe zone met bewonerskaarten. Daar hebben we inderdaad te 

maken met bewoners, overwegend zelfstandigen en appartementen.  

Alle zelfstandigen hebben bovendien een uitgang op de parking. Verder 

moet misschien ook de suggestie meegenomen worden voor een uitweg langs 

de Kweekstraat. Op die manier moet het in- en uitrijden van de parking, die 

nu slechts via één in- en tegelijk uitgang kan gebeuren, het verkeer in de 

Lauwestraat ontlasten. De Lauwestraat is immers de enige ader die 

Wevelgem verbindt met Lauwe. Naar de Kweekstraat toe is er immers vanuit 

de parking een klein weggetje dat nu vooral vuilnis aantrekt. Mocht dit 

weggetje kunnen aangekocht worden, dan biedt dit de mogelijkheid voor een 

alternatieve uitweg. 

B. Parking gehandicapten biedt niet voldoende ruimte, gezien het fietsrek te 

dichtbij staat. Daar zouden wij voorstellen om de gehandicaptenparking te 

verplaatsen naar een locatie dichtbij het funerarium. Mensen met een 

fysieke beperking (en/of ouderen) komen daar immers regelmatig voorbij. 

 

Voorzitter, geachte burgemeester, dames en heren van het schepencollege, 

collega’s, 

 

Het is  een voorstel vooral om de langparkeerders uit het centrum te houden. 

Het spreekt vanzelf dat wij dan ook inspanningen moeten doen om vooral de 

langparkeerders genoeg info te geven waar de onderscheiden parkings op 

wandelafstand van het centrum - denken we maar aan de parking ’t Bankske, 

Nieuwe Markt, het station enz…- zich bevinden. 
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Een goede wijziging, een goede informatie zijn dan ook noodzakelijk!' 

 

Mevrouw Marie De Clerck, schepen van mobiliteit, bedankt het raadslid voor de 

uitgebreide vraag, waarbij ze, vooraleer in te gaan op de concrete voorstellen, een 

aantal bedenkingen wenst te formuleren.  

Ten eerste vindt ze de voorgestelde oplossing van het raadslid vrij radicaal. Dit gaat 

in tegen het feit dat het parkeerbeleid eerder een evolutief gegeven is. Een blauwe 

zone wordt ingevoerd om een hogere parkeerrotatie te bekomen. Het is de gewoonte 

om die pas in te voeren in functie van de wensen en behoeften van de bevolking in 

het algemeen en van de handelaars in het bijzonder, voor wie parkeerrotatie een 

belangrijk gegeven is. 

Zij geeft toe dat achter die bevraging ook een stuk visie moet zitten. Maar in het 

voorstel mist ze voor een stuk die visie. Er wordt aangehaald dat langparkeerders uit 

het centrum geweerd moeten worden. Zijn hiervoor tellingen gebeurd? Heeft de 

fractie de bevolking hieromtrent bevraagd? Ervaren de handelaars problemen met 

de huidige blauwe zones in het centrum?  

Mevrouw De Clerck bezit alleszins geen tellingen en heeft ook geen vragen 

gekregen in die zin. Zij vraagt zich af of de andere fracties weten of dergelijke 

vragen leven. In ieder geval vindt de meerderheid dat dergelijke beslissing stevig 

gefundeerd moet zijn. De uitbreiding van de blauwe zone kan bijkomende wagens 

aantrekken en leiden tot nog meer bewegingen in het centrum. 

 

Gelet op deze bedenkingen stelt mevrouw De Clerck voor om de vraag naar een 

volledige blauwe zone mee te nemen naar de ruimere besprekingen van het 

beleidsplan. De betrokkenheid is daar groot. Er zijn analyses gebeurd vanuit de 

diensten. In de bevraging van de bevolking zaten een aantal vragen rond 

parkeerbeleid. 

 

Wat de vraag naar blauwe zone met bewonerskaarten op de parking Lauwestraat 

betreft, meent ze dat die niet realiseerbaar is. Ze daagt het raadslid uit om te stellen 

wie daar een bewonerskaart mag hebben en wie niet. Dit is geen evidente kwestie. 

Wat de plaatsen voor mensen met een handicap betreft, neemt ze akte van de 

felicitaties voor de parking Guldenbergplein. Deze parking is vrij recent aangelegd 

en de aanleg van parkeerplaatsen voor personen met een handicap is daar dadelijk 

op een goede manier gebeurd. 

De parkeerplaats voor personen met een handicap nabij het gemeentehuis is 

inderdaad niet breed genoeg. Ze  is niet conform de norm. Wie een kaart heeft voor 

dergelijke parkeerplaats, mag ook steeds in de blauwe zone parkeren. In die zin zijn 

er wel voldoende parkeerplaatsen. 

Tot slot is er de Lauwestraat, waar de parkeerplaats voor mensen met een handicap 

inderdaad geoptimaliseerd moet worden. De parkeerplaats vooraan zal niet 

verwijderd worden, maar de aanwezigheid van fietsen en vuilniszakken belemmert 

dikwijls het uitstappen aan de passagierskant. Het verplaatsen van de lijnen zou 

daar een mogelijke oplossing zijn. Daarnaast wordt voorgesteld om inderdaad een 

extra parkeerplaats te voorzien aan het funerarium, evenals aan het einde van de rij 

parkeerplaatsen, evenwijdig met het appartementsgebouw. Zo worden daar 

voldoende parkeerplaatsen voor personen met een handicap gecreëerd. 

 

De schepen stelt dat het parkeren achter het zwembad inderdaad niet georganiseerd 

verloopt. Belangrijk is inderdaad om dit mee te nemen in het totale verhaal van het 

centrum, zoals ook door het raadslid gesuggereerd. Ze stelt echter dat nog niet 
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vastligt dat deze zone zou ingekleurd zijn als groen. De centrumoefening zal de 

komende jaren opgestart worden en deze kwestie wordt dan zeker meegenomen.  

 

Tot slot is er het voorstel inzake verkeersafwikkeling vanuit de parking 

Lauwestraat, via het smalle weggetje dat uitgeeft op de Kweekstraat. Dit is 

inderdaad privédomein. De schepen stelt niet te geloven dat dit een realiseerbare 

oplossing biedt. Het lijkt haar ook niet wenselijk om bijkomend verkeer richting 

Kweekstraat te sturen.  

 

De heer Hendrik Vanhaverbeke verwondert zich over de opmerking dat meer 

blauwe zone zou leiden tot meer wagens en dat dit niet goed zou zijn. Het is toch de 

bedoeling dat de gemeente meer gekend wordt, meer mensen aantrekt naar grote 

fesitiviteiten. Het is toch belangrijk dat ze hun wagen kwijt kunnen. Als er een 

concert doorgaat tijdens de dag, dan moeten ze ruimte hebben om te parkeren.  

Er zal meer volk naar het cultuurcentrum willen gaan. 

 

Mevrouw De Clerck stelt dat er in het CC meer dan 40 activiteiten per maand zijn. 

Dat heel wat van die activiteiten, ook overdag, meer dan 2 uur duren. Dan kan je de 

auto al niet meer kwijt in de blauwe zone. 

 

De heer Vanhaverbeke zegt dat de kaart kan verplaatst worden tijdens de pauze. 

 

Er wordt opgemerkt dat dit wetttelijk niet mag. 

 

De heer Vanhaverbeke weet niet wat de schepen bedoelt als ze stelt dat de parking 

achter het zwembad niet aangeduid is als groene zone. Hij wijst op een plan in zijn 

dossier. 

 

Mevrouw De Clerck zegt dat dit zo kan zijn op een huidig plan, maar zij wil in haar 

antwoord al duidelijk verwijzen naar de toekomstplannen die zullen opgesteld 

worden en wat dit betreft, is nog geen bestemming gekend. 

 

De heer Vanhaverbeke wil nog verwijzen naar de visie op het weren van 

langparkeerders. Navraag bij de politie leert hem dat een auto die geschouwd en 

verzekerd is onbeperkt op dezelfde plaats mag staan. Hij stelt dat een auto die 

onafgebroken twee maand op een zelfde plaats staat, bovendien op een 

centrumparking, behoorlijk op zijn zenuwen werkt. Hij heeft hier foto's van 

genomen. Wettelijk kan hier niks aan gedaan worden. Enkel via de blauwe zone is 

dit te vermijden. 

Hij stelt vast dat de schepen een grote bevraging wenst. Denkt de schepen dan dat 

zijn tussenkomst niet gebaseerd is op vragen van mensen, op wat er leeft bij de 

mensen? Hij kan de schepen verzekeren dat al heel wat mensen hem hierop 

aangesproken hebben, zeker wat de parking Lauwestraat betreft. Hij verwijst hierbij 

naar ereschepen José Debel, die hem ook al zei hoe moeilijk het was om bij 

raadszittingen de auto kwijt te kunnen op de parking Lauwestraat.  

Hij herhaalt uitdrukkelijk dat hij heel wat mensen bevraagd heeft vooraleer deze 

tussenkomst te formuleren. Hij zal dergelijke tussenkomst niet houden indien het 

niet nodig is of indien hij niet aangesproken werd.  

Tot slot kan hij ermee leven dat de meerderheid het niet eens is met zijn plan, want 

het is een drastische, moeilijke ingreep. Maar waarom wordt dit niet bij wijze van 

proef eens uitgeprobeerd? Gedurende een maand of vier? De meerderheid heeft 

toch ervaring met het uittesten van verkeersmaatregelen. 
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Mevrouw De Clerck zegt niet gezegd te hebben dat ze niet akkoord is. Ze heeft wel 

gesteld dat het een radicale ingreep betreft, te bekijken in een groter geheel.  

Ze vindt het debat in deze interessant. Een debat dat gevoerd moet worden over alle 

fracties heen. 

 

De heer Vanhaverbeke zegt dat een proefperiode kan bijdragen tot het debat. 

 

Mevrouw De Clerck meent dat een proefperiode niet bijdraagt tot de duidelijkheid 

en uniformiteit, die zonet nog gevraagd werd door raadslid Francies Debels. 

 

De heer Filip Daem, N-VA, stelt dat de kernidee is dat de langparkeerders uit het 

centrum geweerd moeten worden. Hij denkt dat dit een duidelijke idee is, waar 

vroeg of laat moet voor gekozen worden. Als er plannen bestaan om de parking aan 

het huidige zwembad her in te richten, als er nagedacht wordt over het inplanten 

van terrasjes, als de site heringericht wordt, …. dan moet die keuze toch gemaakt 

worden. In die zin is het goed om te anticiperen op het sneuvelen van 

parkeergelegenheid. In het licht van deze ontwikkelingen, kan, via een zachte 

dwang, het parkeren ontmoedigd worden.  

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, meent dat hier een voorafname gebeurt.  

Op vandaag is nog niet duidelijk wat er op de site zal gebeuren. Hij meent vanuit de 

verkiezingsdebatten onthouden te hebben dat alle partijen vinden dat het debat over 

het centrum moet gebaseerd zijn op inspraak.  

Hij wijst er tevens op dat dit vrij radicale voorstel van raadslid Vanhaverbeke op 

maandag ingediend werd op het gemeentehuis en dat verondersteld wordt dat 

omtrent dergelijk fundamenteel project, waarbij heel wat mensen betrokken zijn, 

binnen de week al een standpunt ingenomen wordt.  

Hij wenst dat beslissingen gebaseerd zijn op voldoende overleg en dat hierbij niet 

zomaar over één nacht ijs gegaan wordt. 

 

De heer Daem zegt dat het niet de bedoeling was van raadslid Vanhaverbeke om 

dadelijk tot een beslissing te komen, wel om goed na te denken over het 

parkeerbeleid. 

 

De heer burgemeester leest een heel concreet voorstel in het agendapunt en merkt 

de ontgoocheling dat hierop niet ingegaan wordt. 

 

De heer Vanhaverbeke stelt ontgoocheld te zijn dat niet ingegaan wordt op een 

proefperiode. 

 

Mevrouw De Clerck stelt voor dat raadslid Vanhaverbeke namens zijn fractie naar 

de mobiliteitsraad gaat. 

 

De heer Vanhaverbeke zegt dat dit zo zal zijn. 

 

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, stelt vast dat omtrent de omvang van de 

blauwe zones verder nagedacht zal worden. Deze denkoefening kan later hernomen 

worden op de gemeenteraad. De andere punten van de tussenkomst werden concreet 

beantwoord. 
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26. Parkeren aan het containerpark. 

De heer Marcel Masquelin, Vlaams Belang, houdt volgende tussenkomst: 

‘In de straat aan het containerpark staan heel vaak trailers van verschillende 

firma’s geparkeerd wat niet alleen veel schade aan de zijberm met zich meebrengt 

maar ook heel veel hinder voor het verkeer van de firma’s verder in de straat. Ook 

als het druk is in het containerpark en de wagens op straat staan te wachten 

ondervindt het afrijdende verkeer veel hinder. Daarom had ik in de vorige 

legislatuur al aangedrongen op een parkeerplaats voor trailers en wachtende 

chauffeurs. Nu op het ogenblik worden ze doorgestuurd naar Menen, naar de LAR, 

wat voor deze mensen een grote omweg is. Het zou misschien aan te raden zijn met 

borden te verwijzen naar een parking voor dergelijke voertuigen.' 

 

Mevrouw De Clerck, schepen van mobiliteit, stelt dat het grootste probleem 

inderdaad de opleggers betreft, zonder cabines, zonder chauffeur. Die blijven 

inderdaad soms een lange tijd staan. Dat is het grootste probleem. Dit werd ook al 

opgemerkt in Wevelgem-Zuid. Het gaat dus niet altijd om chauffeurs die moeten 

wachten of wensen te overnachten. Wat het probleem natuurlijk niet kleiner maakt. 

In de eerste plaats zal gewerkt worden aan de veiligheid bij het in- en uitrijden van 

het containerpark, door een parkeerverbod in te stellen. Nu is dit natuurlijk een 

aantrekkelijke plaats om te parkeren, want dat is ongeveer de enige plaats waar nog 

geen bedrijf gevestigd is. 

Wat de vraag naar een parking voor vrachtwagens betreft, die vraag leeft al lang.  

Of hier een oplossing kan geboden worden, dient onderzocht in het kader van de 

beleidsopmaak. Maar of dergelijke parking een antwoord biedt voor de opleggers is 

een andere vraag. Dergelijke opleggers blijven soms lange tijd staan, wat het 

parkeren op dergelijke parking duurder zou maken en dus zou er mogelijk niet voor 

gekozen worden. Wat de inplanting van dergelijke parking betreft, is het zo dat 

chauffeurs die dichtbij hun huis willen, maar ook in de nabijheid van op- en afritten.  

De schepen erkent dat het parkeren van vrachtwagens een probleem is, daar die niet 

meer in de bebouwde kom mogen staan. 

 

De heer Masquelin stelt dat dergelijke parking niet betalend hoeft te zijn. De LAR 

is ook niet betalend. In de vorige legislatuur heeft hij gesuggereerd om hiervoor het 

voormalige stort Verhaeghe te gebruiken. Sommige vrachtwagens willen geen 

omweg naar de LAR. Aan de Lidl worden speciaal betonblokken gelegd om te 

vermijden dat vrachtwagens er zouden parkeren. 

 

Mevrouw De Clerck erkent het probleem.  

 

 

Sofie MOL, raadslid, verlaat de zitting. 

 

 

27. Informatiepunt in de industriezone. 

De heer Marcel Masquelin, Vlaams Belang, houdt volgende tussenkomst met 

betrekking tot het informatiepunt in de industriezone Gullegem-Moorsele: 

‘Na informatie die ik kreeg over de slechte werking van het toestel ben ik het zelf 

gaan uitproberen, en inderdaad dit toestel werkt slecht en heel traag. Volgens 
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mezelf zou het apparaat goed moeten werken gezien zijn kostprijs. Na nazicht viel 

het ook op dat de begroeiing welig tiert op deze plaats. Daarom vraag ik mij ook af 

of dit wel zoveel gebruikt wordt. Graag had ik geweten hoeveel maal dit reeds 

gebruikt werd. Dit toestel is elektronisch en dit wordt volgens mij aangegeven.' 

 

Mevrouw De Clerck, schepen van economie, heeft een aantal cijfers opgevraagd bij 

de intercommunale Leiedal, die instaat voor het beheer van het toestel. Het toestel 

wordt gemiddeld 2 maal per dag geconsulteerd. Leiedal bevestigt dat het systeem 

traag werkt en dus zou een nieuw 'touch screen' - applicatie geïnstalleerd worden, 

die al uitgetest wordt op de industriezone van Izegem. Vervolgens zou de applicatie 

stelselmatig ingevoerd worden op de andere terreinen waar gekozen is of wordt 

voor Bisy-bewegwijzering.  

Dat het informatiepunt niet zoveel geraadpleegd wordt, heeft mee te maken met het 

succes van de nieuwe bewegwijzering. Ook bedrijven, die aan het begin van het 

bedrijventerrein liggen, bevestigen dat ze heel wat minder bevraagd worden door 

chauffeurs die op zoek zijn naar een bepaalde onderneming. De bedrijven 

communiceren op een goede manier de codes. De bewegwijzering werkt blijkbaar 

zo goed dat de informatiezuil een beetje overbodig is. 

 

Mevrouw De Clerck meent dat de nieuwe applicatie kan geïnstalleerd worden, want 

de zuil moet goed werken. Ze is tevreden dat de bewegwijzering zijn diensten 

bewijst en dit kan dus een vervolg krijgen op andere industriezones. Wat de 

begroeiing betreft, is er ondertussen een onderhoudsbeurt geweest. Het is een taak 

van de gemeentelijke cel groen om daar het onderhoud uit te voeren. Dit zit in de 

normale plannning. 

 

De heer Masquelin meldt dat er momenteel ook wat misloopt met het afrijden van 

vrachtwagens richting het industrieterrein. In de Poststraat heeft hij 2 maal een 

zware vrachtwagen gezien deze week. Deze straat is veel te smal. Blijkbaar wordt 

de verkeerde afrit genomen. 

 

De heer Marnix Vansteenkiste verwijst mogelijks naar de werken aan de R8. 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, vraagt naar de zin om te investeren in de 

nieuwe applicatie, gelet op het gering aantal raadplegingen. Zijn er dan geen andere 

elektronische mogelijkheden in de hedendaagse wereld? 

 

Mevrouw De Clerck antwoordt dat de infozuil ongeveer 7 000 euro gekost heeft. 

Het volledige project heeft een prijs van ongeveer 300 000 euro, waarvan  

26 000 euro ten laste van de gemeente.  

Belangrijk is natuurlijk na te denken of een infozuil nog vereist zal zijn als ook op 

Wevelgem-Zuid geopteerd wordt voor Bisy. 

 

28. Op naar een Kyoto-plus-akkoord, Ja toch? 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, heeft volgend agendapunt ingediend: 
 

‘Op naar een Kyoto-plus-akkoord. Ja toch? 

 

Een goeie 2 jaar geleden keurde de Wevelgemse gemeenteraad het lokaal 

Kyotoprotocol goed. De ambitie was om  
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- intern de nodige stappen te ondernemen om de eigen CO2-uitstoot en het 

energieverbruik (gebouwen, straatverlichting en wagenpark) conform de 

Kyotodoelstelling met minstens 7,5% te verminderen; (en dit werd uitgebreid naar 

12,5 %); 

- extern de inwoners en doelgroepen aan te sporen om energie te besparen en 

daarbij samen te werken met (milieu)verenigingen, bedrijven en scholen; 

- de resultaten jaarlijks te rapporteren.  

 

Als we het goed voorhebben is er sedert februari 2011 niet gerapporteerd naar de 

gemeenteraad. Jammer. Als we enkele verslagen van het college correct hebben 

gelezen, zijn er immers zeer zinvolle initiatieven gerealiseerd. Een vleesloze 

maaltijd en dat in verschillende scholen, bijvoorbeeld. Een concreet voorbeeld uit  

de vraag van Groen Wevelgem op de gemeenteraad van februari 2011 waar we 

pleitten voor een Groensels-dag. 

 

Graag horen we dus, hoe het verder met het Wevelgems Kyotoprotocol is gesteld. 

 

- Er zou gewerkt worden naar specifieke doelgroepen: sociale doelgroepen, kmo's 

en zelfstandigen, verenigingen met een eigen lokaal. 

- We lezen in een reactie ook dat LPG duidelijk de beste keuze is om auto's 

duurzaam te laten rijden. Hoeveel LPG-auto's zijn er de voorbije 2 jaar 

bijgekomen? Hoeveel zijn er in  totaal bijgekomen? 

- Is de 100% groene stroom gehaald? Door welke leverancier wordt die geleverd? 

- Er zou een duurzaamheidstoets ingevoerd worden. Waar is die al gebruikt en met 

welke effecten? 

- We stelden voor een volgende sessie Ecodriving te organiseren en die open te 

stellen voor geïnteresseerde burgers. Is dit gelukt? 

 

Het klimaat is een van de grote uitdagingen. Al jaren. Beloften volgen elkaar op. 

Wevelgem was al enkele keren bij de eersten om nieuwe technologieën uit te testen. 

Of deze blikvangers ook leidden tot een gedragsverandering bij bestuur en bij 

bewoners blijft ons – wegens gebrekkige rapportering – onduidelijk. 

 

We vragen dus een duidelijke stand van zaken op basis van het goedgekeurde 

Kyoto-protocol, maar ook ambities voor een volgende bestuursperiode. 

 

Omdat een gezonde wereld beter is voor onze kinderen?" 

 

De heer Stijn Tant, schepen van milieu, rapporteert aan de hand van een 

powerpointpresentatie. 

Hij wijst erop dat inderdaad nog niet aan de gemeenteraad gerapporteerd werd, 

maar dat dit wel gebeurde binnen de klimaatwerkgroep en binnen de milieuraad, 

waarin Groen trouwens ook vertegenwoordigd is. 

 

De schepen vertelt dat er tweemaandelijks samengezeten wordt met 

gebouwendienst en duurzaamheidsambtenaar en dat hierbij voor de gebouwen een 

duurzaamheidstoets uitgevoerd wordt. In de eerste plaats gebeurt dit voor nieuwe 

gebouwen, nieuwe investeringen. Maar ook voor bestaande gebouwen is er een 

strikte opvolging van het energieverbruik, zodat problemen snel gedetecteerd 

kunnen worden.  

Daarnaast wordt ingezet op sensibilisatie en het nemen van kleine maatregelen in 
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gebouwen. Dit gebeurt onder andere gericht op bepaalde doelgroepen. Zo werden in 

2012 27 gebouwen van jeugdverenigingen gescand, zowel gemeentelijke als niet-

gemeentelijke. 

 

De schepen focust vervolgens op investeringen in gemeentelijke gebouwen.  

Het sanitair in de sporthal Gullegem werd vernieuwd: -25% in waterverbruik, -13% 

in gasverbruik. De vernieuwing van de stookplaats in het sportcentrum Wevelgem:  

-26% in brandstofverbruik.  

In de toekomst zullen de energiescans uitgevoerd worden in eigen beheer, gelet op 

de verworven kennis. Bedoeling is om deze zomer ook de stookketels af te leggen. 

Die verbruiken niet spectaculair in de zomer, maar elk minderverbruik is waardevol. 

Financieel vertaald betekende het energieverbruik in 2011 480 000 euro, een 

besparing met 70 000 euro ten opzichte van 2009.  

 

Daarnaast zijn er milieuvriendelijke investeringen. Zo werden op een aantal 

gebouwen PV-panelen geplaatst. De cijfers hieromtrent zijn nog maar recent 

bekend, na 1 jaar gebruik. Voor de volledigheid van de rapportage werden die 

cijfers ingewacht. Deze operatie levert 19 000 euro per jaar op. 

 

Wat het nachtregime betreft, betekent dit momenteel een besparing van 7 200 euro 

per jaar of 60 000 kwH. 

De installatie van kleinschalige windmolens is een moeilijke operatie geweest. 

Maar nu staan ze er, ze werken. Ze leveren 120 kwH per maand per stuk op. 

Wat groene stroom betreft, de aankoop is 100% groen en verloopt via Luminus. 

Ook in de toekomst wordt geopteerd voor 100% groene stroom. 

 

Wat de voertuigen betreft, werden 6 voertuigen op LPG aangekocht of 

omgeschakeld, maar sedert 2009 werden hier geen inspanningen meer geleverd.  

In de gemeente Wevelgem is er immers geen LPG-tankstation meer.  

Maar de schepen is tevreden dat momenteel een tankstation met CNG, lagedrukgas 

zal uitgebaat worden. Dit biedt mogelijk nieuwe mogelijkheden. Er is ook sprake 

van dergelijk initiatief op de industriezone Gullegem-Moorsele. Dit zou interessant 

zijn voor grote bedrijven zoals met veel vervoer zoals DHL… 

CNG lijkt dus een aantal voordelen te hebben op LPG. Zo is het vrij vlot 

beschikbaar en je mag er ook mee in ondergrondse parkings. 

Inzake eco-driving was er in 2009 en 2011 een sessie voor personeel, in 2009 ook 

voor andere deelnemers.  

 

Wat de CO2-uitstoot betreft, stond die in 2004 op 5 048 ton. Die daalde in 2009 tot 

4 797 ton, of een daling met 5,2%. In 2010 is er een lichte stijging, door bijkomende 

gebouwen die volop in gebruik genomen werden, door bijkomende wijken met 

verlichting. Ondanks de vele besparingen op het huidige patrimonium, stijgt de 

totale vraag.  

Door de groene stroom erbij te tellen zit je in 2011 met een spectaculaire daling van 

74%.  

Cijfers van 2012 zijn nog onvoldoende bekend, gelet op een aantal meteropnames. 

 

Wat de doelgroepen betreft, was er in samenwerking met het OCMW een 

isolatieproject, goed voor 7 dossiers. Inzake het Fonds voor Globale Reductie van 

de Energiekost, staat Wevelgem aan de top in de regio. Heel wat mensen worden 

hier gebruikt. Ook inzake het aantal doelgroepdossiers laat Wevelgem een topscore 

optekenen.  
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De gemeente organiseerde ook een samenaankoop voor PV-panelen. Het succes van 

deze samenaankoop is mee geïnspireerd door de subsidiemaatregelen van de hogere 

overheid. De vraag is momenteel sterk gedaald. Inzake samenaankoop wordt 

momenteel gewerkt voor spouwmuurisolatie. Op een eerste infovergadering bleek 

de opkomst groot. 

 

De schepen vermeldt ook nog de energiejacht, de promotie van de planadviezen, 

bouwteamcursussen, infosessies rond rationeel energieverbruik voor senioren, het 

succesvolle MOS-overleg met de scholen, … Ook als loketfunctie voor de 

provinciale samenaankoop van energie scoorde Wevelgem meer dan behoorlijk: 

1.351 gezinnen wijzigden in 2011 hun stroomleverancier, 107 werkten via het loket. 

Voor 2012 daalde het aantal intekenaars, maar gingen wel 259 mensen naar het 

loket en werden dus bijgestaan in hun zoektocht naar een goedkope leverancier van 

groene stroom. 

 

De schepen sluit af met duurzame voeding. In het gemeentelijk onderwijs wordt één 

maal per maand gezorgd voor een vegetarische maaltijd en daaromtrent werd de 

nodige informatie gegeven aan ouders en kinderen. Momenteel wordt ook gewerkt 

aan de korte voedselketen, in samenwerking met de lokale landbouw. 

 

De heer Stijn Tant besluit met een algemene beschouwing: 

 

'Als gemeentebestuur hebben wij bij het ondertekenen van het Kyotoprotocol willen 

onze intenties duidelijk maken omtrent de vermindering van de CO²-uitstoot.  

Heel wat acties zijn hierna gevolgd, zoals u reeds duidelijk kon merken in de 

presentatie. Wevelgem is al wel eens vaker koploper geweest op het vlak van milieu- 

en energievriendelijke ingrepen en technologieën. 

 

We staan op vandaag met een behoorlijk resultaat. Ondanks de uitbreiding van ons 

patrimonium en openbare verlichting, slagen wij er alsnog in om het verbruik en de 

daarbij horende uitstoot te doen verminderen. Dit door bewust keuzes te maken in 

renovatieprojecten en andere. Die bewuste keuzes, beste vrienden, moeten wij mijn 

inziens blijven maken. 

 

Veeleer dan het verplichtend gevoel bij het ondertekenen van een protocol of 

toekomend convenant, moeten we als vanzelfsprekend werk maken van de 

verminderde uitstoot en alle positieve effecten hierbij durven benoemen. Naast het 

feit dat een vermindering, positief is voor het klimaat en onze kinderen van morgen, 

moeten we ook stellen dat dit ook vaak samenhangt met een financiële return.  

Want minder verbruiken betekent ook minder moeten uitgeven. 

 

Om dit mogelijk te maken moeten keuzes gemaakt worden bij investeringen.  

Die keuzes vergen in eerste instantie een extra financiële input, maar renderen 

nadien rekening houdende met de terugverdientijd snel. Daarom pleit ik om in het 

komend beleidsplan rationele keuzes te maken omtrent gebouwen en investeringen. 

Het blind volgen van een optimum kan niet de bedoeling zijn. Elke keuze moet op 

een goede manier overwogen worden en in de besluitvorming moet gekomen 

worden tot een gebalanceerd voorstel waar klimaat, reductie van de uitstoot en de 

financiële component een evenwicht vinden. Daarnaast moeten we blijven inzetten 

op sensibiliseren van burgers en gebruikers. 
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Zullen we dit doen zonder een doel voor ogen? Welnee een nieuwe doelstelling 

kondigt zich aan… Aristotoles zei over de staatsvorm: ‘Er is geen 'ideale' staat: de 

'beste staatsvorm' verschilt naargelang de concrete, lokale omstandigheden, als hij 

maar het welzijn van al zijn onderdanen nastreeft.’ Dit moet Europa in gedachten 

gehad hebben, toen ze het burgemeestersconvenant lanceerden. Binnen Leiedal zijn 

de gesprekken aan de gang om deel te nemen aan het convenant. Op vandaag zijn 

hier nog geen beslissingen over genomen. 

 

Het burgemeestersconvenant is de Europese beweging met deelname van lokale 

overheden die vrijwillig toezeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van 

duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun verbintenis 

beogen de ondertekenaars van het convenant om de 20% CO² reductiedoelstelling 

van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen. Wordt vervolgd in 

Wevelgem. 

 

Kortom de kinderen van vandaag, zullen in Wevelgem vader of moeders kunnen zijn 

van morgen en de kinderen van  morgen op hun beurt ook. De toekomst is aan ons 

en laat ons dus de juiste rationele keuzes maken om ook de kinderen van morgen 

een goede leefomgeving aan te bieden, zij het dan in alle facetten van het woord.' 

 

De heer Henk Vandenbroucke is tevreden met de presentatie en de rapportage.  

Hij is tevreden dat groene ideeën werken. Ze werken zowel op economisch als op 

ecologisch gebied. Hij hoopt met de regelmaat van de klok omtrent dergelijke 

resultaten geïnformeerd te mogen worden. 

 

Mondelinge vragen raadsleden 

 

De heer Henk Vandenbroucke, Groen, heeft een vraag naar aanleiding van de 

werken die opgestart worden in de Kruisstraat. Op vraag van inwoners informeert 

hij naar de plannen inzake inplanting van groen in deze straat. Ook is er een 

bezorgdheid omtrent het feit dat er slechts aan één zijde, geschrankt geparkeerd zou 

worden. Zal dit niet leiden tot een verhoogde snelheid? 

 

De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, stelt dat bij het ontwerpen van 

dergelijke wegeniswerken natuurlijk moet uitgegaan worden van de werkelijkheid, 

zoals ze historisch gegroeid is. De huizen staan er, de straat heeft een bepaalde 

breedte. Dit betekent dat bomen kunnen ingeplant worden als er voldoende plaats is.  

Te veel bomen dicht bij voetpaden leiden ook tot het opsteken van voetpaden.  

Dit zijn allemaal elementen waarmee rekening gehouden moet worden. Het is dus 

belangrijk om bij een ontwerp naar de juiste verhoudingen, de juiste evenwichten te 

zoeken. Waar het dwarsprofiel dit toelaat, werd ook ruimte gecreëerd voor groen, 

voor bomen.  

Daarnaast is het een gegeven dat iedereen zijn plaats moet krijgen in de straat.  

De auto's  die rijden, de bomen, de auto's die parkeren, de voetgangers… Een 

voetpad moet minimaal 1,5 meter breed zijn volgens het vademecum. Dit beperkt 

de resterende plaats. Dan moeten nog fietsers en auto's kunnen passeren. Als met dit 

alles rekening gehouden wordt, dan is er geen ruimte voor dubbel parkeren.  

De snelheid temperen is niet enkel een kwestie van de weg behoorlijk smal te 

houden. In de Nieuwstraat, in het verlengde van de Kruisstraat, wordt bijvoorbeeld 

vanaf het plateau gekozen voor wisselend parkeren, afhankelijk van de inplanting 

van garages bij woningen. Dit levert een vrij slingerend patroon op, wat de snelheid 

tempert. De keuze voor een bepaald profiel is dus even bepalend voor de creatie van 
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een vertragend effect.  

 

De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, hoort dat een voetpad inderdaad 1,5 meter 

breed moet zijn. Waarom is in de Vlamingstraat een voetpad verwijderd voor een 

standplaats voor taxi's? Dit kan toch niet kloppen. 

 

De heer Tant zegt de specifieke situatie niet te kennen.  

 

Mededelingen 

 

De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, deelt mee dat op 3 juni 2013 een 

persmoment georganiseerd wordt, waarop alle raadsleden uitgenodigd worden, 

omtrent de resultaten van de bevraging van de bevolking naar aanleiding van de 

opmaak van het beleidsplan. Op 19 juni 2013 zou er opnieuw een 

gemeenteraadscommissie beleidsplan doorgaan. 

 

De heer Stijn Tant, schepen van milieu, zegt dat binnen Mirom afgesproken is om 

het diftar-systeem in te voeren vanaf 1 augustus 2013. De proefperiode zou starten 

vanaf 1 juni 2013. Op 10 juni 2013 is er nog een milieuraad met grondige 

toelichting omtrent diftar. De retributie zal besproken worden op de gemeenteraad 

van 14 juni 2013. 

 

 

Lobke MAES en Chris LOOSVELT, schepenen, verlaten de zitting. 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

29. Bibliotheekraad: aanduiding vertegenwoordigers. 

Worden als lid van de bibliotheekraad Wevelgem als afgevaardigden van de 

gemeenteraad (politieke fracties) aangesteld en dit tot na de installatie van de 

nieuwe bibliotheekraad na de installatie van de nieuwe gemeenteraad in 2019: 

 

Namens CD&V: 

- Dobbelaere Pieter  

- Haeyaert Philippe  

- Robensyn Linda 

- Serlet Ine 

- Stragier Didier 

- Vermassen Veronique 

 

Namens N-VA: 

- Flamez Daphne 

- Steelandt Ann 

 

Namens sp.a: 

- Vervaeke Andy 
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Namens Groen: 

- De Winter Carlo. 

 

Worden als lid van de bibliotheekraad Wevelgem als vertegenwoordigers van de 

gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen aangesteld en dit tot na de 

installatie van de nieuwe bibliotheekraad na de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad in 2019: 

 

Na voordracht door de culturele raad: 

- Boutoille Isabelle  

- Compernolle Claude  

- Corne Geert  

- Deflo Lionel  

- Desmedt Petra  

- Desmet Marc  

- Desmit Francine  

- Masschelein Hans 

- Vanheesbeke Leonard  

 

Worden voorgedragen als plaatsvervanger: 

Vanhaverbeke Hendrik en Debels Francies. 

 

30. Raad van bestuur cultuurcentrum Wevelgem: aanduiding 

vertegenwoordigers. 

Worden als lid van de raad van bestuur van het cultuurcentrum Wevelgem als 

afgevaardigden van de gemeenteraad (politieke fracties) aangesteld en dit tot na de 

installatie van het nieuwe beheersorgaan na de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad in 2019: 

 

Namens CD&V: 

- Cappon Johny 

- De Pauw Veerle 

- Deprez Anita 

- Geldhof Etienne 

- Vermander Gerarda  

- Verraest Patrick 

 

Namens N-VA: 

- Daem Filip, plaatsvervanger Vanhaverbeke Hendrik 

- Seynnaeve Arnold, plaatsvervanger Vanhaverbeke Hendrik 

 

Namens sp.a: 

- Vansteenkiste Marnix, plaatsvervanger Debels Francies 

 

Namens Groen: 

- Bruneel Agnes. 

 

Worden als lid van de raad van bestuur van het cultuurcentrum Wevelgem als 

vertegenwoordigers van de gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen 

aangesteld en dit tot na de installatie van het nieuwe beheersorgaan na de installatie 
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van de nieuwe gemeenteraad in 2019: 

 

Na voordracht door de culturele raad: 

- Decock Mia  

- Denys Lionel  

- Lannoy Luc  

- Mullie CarolineWevelgem 

- Stockman Noël  

- Vandenberghe Hubert  

- Vander Stichele Pierre 

- Vanmarcke Bruno  

 

Worden voorgedragen als plaatsvervanger: 

Vanhaverbeke Hendrik en Debels Francies. 

 

Namens de raad, 

 

De gemeentesecretaris, De voorzitter, 

 

 

 

K. PARMENTIER J. VANNESTE 

 

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


