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Zitting van 12 september 2014
Tegenwoordig:
Jacques VANNESTE, voorzitter
Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix
VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES,
Bernard GALLE, Stijn TANT, Frank ACKE, Marie DE CLERCK, Hendrik LIBEER, Marcel
MASQUELIN, Agna MOLLEFAIT, Henk VANDENBROUCKE, Kevin DEFIEUW, Nico
HELLEBUCK, Filip DAEM, Katleen MESSELY, Sofie MOL, Sander DEFLO, Hannelore CARLU,
Ann STEELANDT, Jasper STRAGIER, Andy VERVAEKE, Koen GRYMONPREZ, David
HAMERS, Joachim NAERT, raadsleden
Chris LOOSVELT, toegevoegd schepen
Kurt PARMENTIER, gemeentesecretaris

Verontschuldigd: Marnix VANSTEENKISTE, Sofie MOL en Sander DEFLO,
raadsleden.
De heer Jacques Vanneste, voorzitter, opent de zitting en stelt vast dat de raad
behoorlijk werd bijeengeroepen bij brief van 4 september 2014.
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.
Vervolgens gaat hij over tot de agenda:
OPENBARE ZITTING
1. OCMW rekening 2013.
2. Overdracht 2013-2014: aanvullende beslissing bij budgetwijziging van
13 december 2013 in functie van de opmaak van de rekening.
3. Gemeente: rekening 2013.
4. Algemeen retributiereglement: aanpassing.
5. Aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator weg- en rioleringswerken
Warandestraat.
6. Aankoop lichtconsole voor CC Guldenberg.
7. Onderhouds- en herstellingswerken aan rioleringen 2014.
8. Leveren en plaatsen van een zebrapadverlichting met detectie in de
Overheulestraat.
9. Heraanleg laanbomen Neerhofstraat en Felix Vervennestraat.
10. Sporthal Moorsele: opmaken detailstudie energiebesparende maatregelen.
11. Renoveren OV en aanpassen naar avond/nachtregime Ter Poperenweg,
Maalstraat e.a.
12. RUP Menenstraat Noord B - definitieve vaststelling.
13. Grondreglement brandweer.
14. Gemeentelijke brandweer: openstellen 10 vacante plaatsen stagiairbrandweerman.
15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel.
16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.
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17. Afsprakennota lokaal netwerk gemeente Wevelgem - OCMW Wevelgem CAW Zuid-West-Vlaanderen.
18. Buitenlandse werkkrachten in Wevelgem.
19. Strijd tegen de radicalisering.
20. Voorstel tot het overdekken van de fietsenstalplaats ter hoogte van de ingang
van het woonzorgcentrum Elckerlyc.
21. Voorstel tot het aanpassen, het vernieuwen en het extra plaatsen van het
verkeersbord 'parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap'.
22. Subsidiereglement 'afkoppelingswerken op privaat domein' - afkoppeling ten
behoeve van bewoners Katerstraat en Visserijstraat.
23. Wijziging openingsuren gemeentehuis.

OPENBARE ZITTING
1. OCMW rekening 2013.
Mevrouw Chris Loosvelt, voorzitter van het OCMW, licht de rekeningcijfers toe
voor het jaar 2013. Het jaarverslag en de rekening werden goedgekeurd in de
OCMW-raad in de maand juli.
Een eerste item betreft de kosten en opbrengsten binnen het OCMW.
De opbrengsten stijgen met 327 370 euro tot 12 798 566 euro en de kosten nemen
toe met 1 004 623 euro tot een totaal van 16 802 454 euro. Dit leidt tot een negatief
werkingsresultaat van 4 003 889 euro of 677 254 euro minder dan in 2012.
Mevrouw de voorzitter focust eerst op de sociale dienst, in de eerste plaats de
financiële dienstverlening. Het bedrag aan uitgekeerde steun daalde van
1 946 957 euro in 2012 naar 1 843 087 euro in 2013. Betekent dit dat er een minder
sociaal beleid gevoerd werd? Nee, deze cijfers getuigen van een nauwgezette
opvolging. Dit door het strikt opvolgen van de kruispuntbank, door minstens 1 maal
per jaar een huisbezoek te brengen aan de klanten en door volop in te zetten op
budgetbegeleiding en activering. Na een lichte stijging in 2010 en 2011 resulteert
dit, zoals gezegd, nu in een daling.
Het aantal personen die een leefloon toegekend krijgen, daalt van 206 in 2012 naar
197 in 2013. Het aantal gezinnen dat hiernaast nog een steunbarema ontvangt daalt
over dezelfde periode van 46 naar 27.
De sociale dienst voorziet ook in niet-financiële dienstverlening. Het aantal
gezinnen in budgetbegeleiding kent jaarlijks een toename. In 2013 waren er dat 411.
Dit is een heel intense begeleiding, die wel zijn vruchten afwerpt. Hier wordt dan
ook verder volop op ingezet. In 2012 ging het om 389 gezinnen.
Inzake materiële opvang zijn de effecten van het beleid van voormalig
staatsecretaris voor asiel en migratie Maggie De Block voelbaar. Het bedrag aan
steun aan vreemdelingen is gedaald van 358 931 euro in 2012 naar 221 852 euro in
2013. De toegewezen vreemdelingen blijven gedurende een veel kortere periode op
het grondgebied van de gemeente. De voorzitter merkt op dat sinds begin 2014 er
ook een sterke daling is qua bezetting van de door de federale overheid voorziene
plaatsen voor materiële opvang: begin 2014 werden 9 plaatsen geschorst en
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momenteel zijn er 11 leegstaande plaatsen. Dit zal ongetwijfeld zijn weerslag
hebben in de rekening 2014.
In de ouderenzorg is er een blijvende toename van de zorgbehoefte. In Ter Mote,
momenteel Elckerlyc, zijn er 60 bedden, waarvan 40 RVT-bedden, en in het Gulle
Heem 75 bedden, waarvan 51 RVT-bedden. Bij de opstart van het Gulle Heem zijn
7 bedden overgedragen vanuit Ter Mote. Deze overdracht heeft een duidelijke
weerslag in de rekeningcijfers voor beide woonzorgcentra.
De voorzitter toont de evolutie van de cijfers inzake zorgbehoevendheid. Voor
Elckerlyc/ Ter Mote is er een groei van 81,10% naar 84,60% in de periode
2012-2013, voor het Gulle Heem is er een groei van 85,10% naar 88,90%. Dit
vertaalt zich in de totale riziv-opbrengsten voor beide woonzorgcentra: die
bedroegen in 2012 2 881 205 euro en in 2013 2 970 960 euro.
Bij de ingebruikname van de nieuwe woonzorgcentra is ook gekozen voor een
aanpassing van de dagprijzen. In 2012 bedroeg die voor Ter Mote 40,50 euro en
voor het vernieuwde Gulle Heem 47 euro. In totaal betekende dit op jaarbasis een
ontvangst van 2 283 450 euro.
De dagprijs is voor de bewoners van Ter Mote bij de verhuis naar Elckerlyc
aangepast naar 42 euro. Na drie maand is die gestegen tot 45 euro en het is de
bedoeling om die tegen eind 2014 te brengen op het huidig niveau van het Gulle
Heem, meer bepaald 49 euro.
Ook in de serviceflats was er de jaarlijkse aanpassing van de dagprijzen.
De vraag die hierbij rijst, is of de mensen deze dagprijzen nog kunnen betalen?
Vaststelling is dat er momenteel slechts 4 ten laste names zijn van ouderen, waarvan
1 iemand uit het Gulle Heem die er in 2013 is bijgekomen. Het eventueel effect
voor Elckerlyc zal pas volgend jaar blijken.
Mevrouw Loosvelt staat vervolgens stil bij het financiële plaatje voor de bouw van
Elckerlyc. Voorlopig moet ze vertrekken vanuit een raming, want het gebouw is
nog niet volledig overgenomen en alle leningen zijn nog niet opgenomen. De
raming van deze investeringsuitgave is 15 811 762 euro. Maar de voorzitter kan nu
al garanderen dat de uiteindelijke kostprijs een stuk lager zal liggen. Voor de
realisatie van Elckerlyc werd ook een tussenkomst verkregen vanuit het VIPA, het
Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden. Deze
subsidie bedraagt 7 009 659 euro. De provincie kende een subsidie van
600 000 euro toe. Dus, vertrekkende van de raming, betekent dit dat nog een bedrag
van 8 202 103 euro ten laste komt van het OCMW.
Dit vertaalde zich in 2013 tot een totale last van 300 601 euro, meer bepaald
203 793 euro aan aflossingen en 96 808 euro aan intresten.
De kostprijs voor het Gulle Heem is wel al precies gekend. Dit gaat om een
totaaluitgave van 14 650 000 euro, met 8 430 649 euro aan VIPA-subsidies en
eveneens 600 000 euro vanuit de provincie. Het bedrag ten laste van het OCMW
bedraagt voor het Gulle Heem 5 619 351 euro. Dit resulteert voor 2013 in een
leningslast van 625 304 euro.
De voorzitter noteert een toename qua werkdruk in de thuiszorg. In de poetsdienst
leidde dit tot de aanwerving van 2 bijkomende poetsvrouwen in het kader van
dienstencheques. De gestegen behoefte aan poetshulp is o.a. een gevolg van het feit
dat mensen niet meer zo snel kunnen opgenomen worden in een woonzorgcentrum,
ook al is er al nood aan enige zorg. Dankzij thuiszorg kunnen mensen zo lang
mogelijk in hun eigen huis blijven. In 2013 kregen 382 gezinnen hulp en waren er
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hiervoor 32 poetsvrouwen in dienst. Op 31 december 2013 stonden overigens
25 gezinnen op de wachtlijst, waarvan er 7 gezinnen dringende hulp kregen.
Een tweede pijler in de thuiszorg zijn de thuisbezorgde maaltijden. In 2013 waren er
277 klanten van deze dienst, met een bereik van gemiddeld 156 klanten per dag.
Dit is een stijging ten opzichte van 2012, wat betekent dat er hier meeruitgaven zijn:
aankoop van meer voeding, van meer verpakkingsmateriaal voor de voeding, …
In het OCMW waren op 31 december 2013 275 personeelsleden aan het werk, goed
voor 204,40 voltijds equivalenten. De personeelskost bedroeg in 2013
878 578 euro. De grootste groep personeelsleden zijn tewerkgesteld in de
woonzorgcentra. Onder de noemer sociale dienst staan 56 personeelsleden vermeld.
Dit zijn geen 56 maatschappelijk werkers, want ook de mensen die via
tewerkstellingsmaatregelen tewerkgesteld worden staan op deze ‘payroll’.
De voorzitter wijst erop dat een groot deel van de lonen gesubsidieerd worden, o.a.
via de riziv-opbrengsten, via het gesco-statuut of via zogenaamde sociale maribels.
Ook vanuit de energiemaatschappijen worden subsidies verstrekt voor het opvolgen
van energiedossiers. Alles samen ligt de subsidiëring van de lonen de afgelopen jaar
tussen de 41 en 55%.
De investeringen in 2013 klokken af op 1 462 819 euro, weliswaar zonder de
consolidatie van de projecten van de woonzorgcentra.
Mevrouw Loosvelt beëindigt haar uiteenzetting met een samenvatting van de
rekeningcijfers, waaruit een tekort blijkt van 4 003 889 euro uit de gewone werking.
Aangevuld met het financieel en uitzonderlijk resultaat geeft dit een resultaat van
het boekjaar van minus 4 408 294 euro. Om de gemeentelijke dotatie te berekenen
moeten hier de aflossingen van leningen aan toegevoegd worden, de afschrijvingen
afgetrokken en de verrekende investeringssubsidies bijgevoegd. Samen met wat
kleinere eindcorrecties brengt dit de reële dotatie op 4 184 723 euro. De begrote
dotatie bedroeg 912 377 euro meer, meer bepaald 5 097 100 euro. Dit overschot
wordt toegevoegd aan de 13-rekening, waarop alle overschotten van gemeentelijke
toelagen overgedragen worden.
Op deze 13-rekening stond op het eind van 2012 een bedrag van 5 958 125 euro.
Hierin zit een overschot van 239 337 euro aan LOI-subsidies. Dit zijn subsidies die
verkregen werden in het kader van materiële opvang. In afspraak met de gemeente
mogen deze verder aangewend worden voor investeringen in sociale woningen en
doorgangswoningen. Naar aanleiding van de instap in de beleids- en beheerscyclus
werd met de gemeente ook afgesproken dat van de teveel gestorte toelagen
2 miljoen euro zou terugvloeien naar de gemeentekas. Samen met het saldo van
2013 maakt dit op eind 31 december 2013 een bedrag van 4 631 165 euro.
De voorzitter herinnert aan de afspraken die met de gemeente gemaakt werden met
betrekking tot dit overschot op de 13-rekening, dat aanvankelijk geraamd werd op
6 miljoen euro. 2 miljoen, zoals al vermeld komt terug naar de gemeente. Deze
terugbetaling werd budgettair voor een deel al voorzien in 2013, meer bepaald een
teruggave van 567 744 euro. Het saldo wordt teruggestort in 2014. 3 miljoen euro
wordt gereserveerd binnen het OCMW om eigen investeringen mee te financieren.
1 miljoen euro blijft in het OCMW als zogenaamd werkkapitaal.
Zoals al gezegd resteert na deze verdeling volgens afspraak nu nog een bedrag van
ongeveer 631 000 euro. Wat hiermee zal gebeuren, moet nog overlegd worden met
de gemeente.
De heer Filip Daem, N-VA, dankt mevrouw Loosvelt voor haar uiteenzetting.
Hij dankt ook voor het geleverde werk, samen met 275 medewerkers die zich
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inspannen om wat licht aan het einde tunnel te creëren voor de mensen in de
gemeente die het minder gemakkelijk hebben.
Het raadslid maakt zich een aantal zorgen. Hij verwijst naar de bespreking van het
jaarverslag vorig jaar, toen hij zijn bekommernis al uitte omtrent het groot
contingent aan leefloners in de leeftijdsklasse 18-24 jaar. Hij herinnert zich dat de
voorzitters en een aantal collega’s die bekommernis zeker deelden. Op vandaag
noteert hij dat het aantal leefloners in totaliteit wel daalt, maar dat de groep
jongeren met een leefloon toeneemt. Vorig jaar heeft hij specifiek aandacht in het
beleid gevraagd voor deze doelgroep. De voorzitter heeft dan gesteld dat
bijkomende inzet vereist was inzake woonbegeleiding, trajectbegeleiding, met de
focus op deze jongeren.
Vandaag is de vaststelling dat deze groep, die vorig jaar ongeveer 35% bedroeg van
het totaal aantal leefloners, gestegen is tot meer dan 40%.
Dus luidt de vraag: ‘Wat heb je kunnen doen? Wat staat er te doen om dit te
verbeteren?’
Een tweede vraag is van meer algemene aard. Het is de bedoeling van het OCMW
te integreren binnen de gemeente. Dit is ook zo al aangekondigd in de
gemeenteraad, dat dit stapsgewijs zou gebeuren, dat hiervan werk zou gemaakt
worden binnen bepaalde diensten. Dit staat ook zo in het Vlaams regeerakkoord,
waaraan zowel de partij van mevrouw Loosvelt als de partij van de heer Daem mee
schreven.
Hij meent begrepen te hebben dat het de bedoeling was om daar op het vlak van de
financiële diensten op korte termijn werk van te maken. Nu vraagt hij zich af of hier
geen kink in de kabel gekomen is. Hij meent begrepen te hebben dat de financieel
beheerder wat langer aan het werk zal moeten blijven dan aanvankelijk gepland,
gelet op de pensioenhervorming. Op zich heeft hij daar geen probleem mee.
Hij vraagt evenwel of dit het proces van integratie, van het creëren van het OCMW
als een agentschap binnen de gemeente, niet zal vertragen.
Mevrouw Chris Loosvelt zegt de bekommernis omtrent de grote groep jonge
leefloners zeker te delen met het raadslid. Ze had zijn vraag ook verwacht, gelet op
de bespreking van dit thema vorig jaar.
Ze wijst erop dat dit geen uniek Wevelgems probleem is. Het is een probleem in
gans Vlaanderen. De armoede neemt verder toe, ondanks alle geleverde
inspanningen. Dit is verontrustend. Omtrent armoede citeert ze een aantal cijfers uit
een recent krantenartikel.
‘In 2012 leefden 680 000 Vlamingen onder de armoedegrens, wat betekent dat het
inkomen lager lag dan 1 200 euro per maand. In 2011 waren er dat 610 000. Een
toename met 70 000 Vlamingen.
In 2012 werden 510 000 Vlamingen geconfronteerd met zware woonkosten, dit
betekent dat wonen meer dan 40% van hun maandelijks inkomen opslorpt. In 2011
waren er dat 440 000. Opnieuw een toename met 70 000.
In 2012 leefden meer dan 1 miljoen Vlamingen onder de Europese armoedegrens,
in 2011 840 000. Nochtans heeft Europa als doelstelling vooropgezet dat dit cijfer
moet dalen tot 650 000 in 2020.
In 2012 groeiden 140 000 kinderen in armoede op. In 2011 waren er dat 130 000.’
De voorzitter stelt dat deze cijfers duidelijk aantonen dat het een breed
maatschappelijk probleem betreft, niet alleen van het OCMW van Wevelgem. De
inzet van alle welzijnsactoren is vereist. Kinderen die vandaag in armoede
opgroeien, hebben veel meer kans om ook als volwassene in probleemsituaties te
belanden.
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Mevrouw Loosvelt besluit met een beeld. Bij iedere wijngaard wordt een
rozenstruik geplaatst. De wijnboer weet dat als er iets scheelt met de rozenstruik,
dan is er een probleem met de hele wijngaard. De jongeren zijn de rozenstruik in de
maatschappij. Als het niet goed gaat met de jongeren, dan gaat het niet goed met de
maatschappij.
De voorzitter van de gemeenteraad, de heer Jacques Vanneste, geeft het woord aan
de burgemeester in verband met de vraag van de heer Daem inzake de integratie van
het OCMW binnen de gemeente.
De heer Jan Seynhaeve verwijst naar de toelichting die hij op de gemeenteraad gaf,
samen met de voorzitter van het OCMW, rond de intensere samenwerking tussen
beide organisaties. Hij herinnert zich dat de gemeenteraad zich dan unaniem achter
de tekst, het beleidskader, heeft kunnen scharen. Hij herinnert zich ook nog dat
raadslid Daem toen al zinspeelde op een verregaandere samenwerking, een
zogenaamde integratie. Intussen, enkele maanden verder, is die samenwerking ook
in het Vlaams regeerakkoord ingeschreven.
De burgemeester zegt dat intussen al heel wat concrete afspraken gemaakt zijn rond
heel concrete doelstellingen. Daarnaast is het ook de bedoeling om dit jaar nog een
beheersovereenkomst aan de gemeenteraad voor te leggen. In die overeenkomst zal
nog concreter vastgelegd worden hoe die samenwerking in de praktijk zal lopen.
Op vandaag is de samenwerking tussen de financiële diensten ook het meest
concrete geval. De bedoeling is inderdaad met het pensioen van de gemeentelijke
financieel beheerder over te gaan tot één financieel beheerder voor gemeente en
OCMW. Dit pensionering wordt verwacht in het voorjaar van 2015, wat niet zo ver
af is.
Intussen is al overlegd tussen gemeente en OCMW omtrent de reorganisatie van de
financiële diensten. Het is evident dat aan die ene financieel beheerder voldoende
ondersteuning zal moeten geboden worden om zijn taak op een goede manier te
kunnen uitvoeren binnen de twee organisaties. Bedoeling is om de beschikbare
know how voldoende uit te wisselen, zodat kan gekomen worden tot een echte winwin-situatie. Dit zal meegenomen worden in de beheersovereenkomst.
Maar ook op andere domeinen wordt verder nagedacht. Bijvoorbeeld is er het thema
van interne personeelsmobiliteit, ook tussen gemeente en OCMW. Op het vlak van
preventie wordt al met één preventieadviseur gewerkt. Er zijn mogelijkheden qua
samenwerking wat betreft gebouwenbeheer, personeelsbeleid, juridische kennis.
De burgemeester stelt dat er geen vertraging is door het feit dat de financieel
beheerder op zijn 62 met pensioen gaat. Zal het proces versnellen ten gevolge van
het Vlaams regeerakkoord? Voor de burgemeester hoeft dit niet zo nodig. Maar het
regeerakkoord heeft alvast het voordeel van de duidelijkheid en focust op het eind
van deze beleidsperiode.
Hij stelt vast dat raadslid Daem het heeft over het OCMW als een agentschap. Dit is
een mogelijkheid, maar een aantal zaken moeten nog verder uitgeklaard worden in
de beleidsnota van de bevoegde minister.
Hij besluit dat de gemeenteraad, met de gezamenlijke keuze voor een intensere
samenwerking, de goede keuze gemaakt heeft en dat verder kan gewerkt worden op
de ingeslagen weg.
De heer Francies Debels, sp.a, stelt vast dat er in 2013 een toename genoteerd is van
het aantal dossiers budgetbegeleiding, tegenover 2012. Hij vraagt of deze lijn zich
doortrekt in 2014. Welk percentage vertegenwoordigen de jongeren in deze
dossiers?
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Daarnaast informeert hij naar de stand van zaken rond de wachtlijsten voor de
woonzorgcentra. De B’s en C’s, qua zorgbehoefte, vertegenwoordigen zo’n 86%.
Sinds 2013 is er nog een bijkomende categorie, de D’s. Heeft die nieuwe categorie
ook een invloed op de rangorde op de wachtlijsten?
Mevrouw Loosvelt antwoordt dat ze het aandeel jongeren binnen de dossiers
budgetbegeleiding niet uit het hoofd kent. Maar het is wel effectief zo dat het totaal
aantal dossiers stijgt. Onder de noemer budgetbegeleiding zijn er dus dossiers
waarin enkel begeleid wordt, waar ondersteuning geboden wordt. Daarnaast zijn er
ook dossiers waarbij eigenlijk aan budgetbeheer gedaan wordt. Dit betekent dat het
loon, de uitkering, gestort wordt op een rekening die beheerd wordt vanuit het
OCMW. De maatschappelijk werker gebruikt dat geld om de woning te betalen,
energie, schulden af te lossen… De cliënt krijgt dus enkel wat zakgeld in handen.
Feit is dat het aantal dossiers inzake budgetbeheerder sterker toeneemt dan de
gewone begeleiding.
De wachtlijsten voor de woonzorgcentra omschrijft de voorzitter als een complex
gegeven. Vroeger waren ze minder lang en was het vrij eenvoudig: de volgorde was
chronologisch. Maar de toegenomen groep met een grote zorgbehoefte leidt ertoe
dat mensen in de B- of C-categorie moeten zitten alvorens ze kunnen opgenomen
worden. Mensen met een O of een A kunnen zich op de wachtlijst laten plaatsen,
maar voor hen is die lijst heel lang. De O-categorie heeft eigenlijk nog geen zorg
nodig en voor de A-categorie kan thuiszorg een oplossing bieden.
De nieuwe D-categorie is specifiek voor mensen met dementie. Mensen kunnen
inderdaad fysisch nog in orde zijn, maar problemen hebben op mentaal vlak. In
beide woonzorgcentra zijn hiervoor specifieke afdelingen voorzien: het Zuiderhuis
in Elckerlyc en het Bloemenhuis en het Kruidenhuis in het Gulle Heem.
Dus als er een kamer vrijkomt, dan is het voor een stuk afhankelijk van de afdeling,
de verdieping, om te kijken wie van de wachtlijst voor deze kamer in aanmerking
komt, afhankelijk van de specifieke zorgbehoefte.
De heer Debels stelt vast dat je eigenlijk drie grote categorieën kan onderscheiden:
ten eerste O en A, ten twee B en C en ten derde D.
Mevrouw Loosvelt zegt dat dit aansluit bij de praktijk. Maar het blijft belangrijk om
elke concrete situatie na te gaan. Iemand kan op fysisch vlak in de B- of C-categorie
zitten, maar tegelijk ook mentale problemen hebben.
De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, noteert dat er 2 schoonmaaksters extra
aangeworven werden bij de poetsdienst, maar dat er tegelijk ook 24 gezinnen
overgenomen werden door de private sector. Dit betekent dat zo’n 7% van het
cliënteel overgaat. Is dit een tendens?
Mevrouw Loosvelt antwoordt dat dit berust op afspraken met de privésector. Voor
de poetsdienst opgericht werd - onder het voorzitterschap van huidig raadslid
Francies Debels - stonden heel wat mensen bij hun mutualiteiten op een wachtlijst
om poetshulp te krijgen. De gemeente en het OCMW betoelaagden toen overigens
deze erkende privé-organisaties volgens hun prestaties bij de Wevelgemse
bevolking. Om aan de wachtlijsten tegemoet te komen, werd er dus gekozen voor
de organisatie van een eigen poetsdienst in plaats van verdere subsidiëring.
Maar van bij aanvang werd er door het OCMW gekozen om aanvullend te werken.
Dit wil zeggen: als mensen de kans krijgen op hulp van hun eigen mutualiteit, dan
wordt verwacht dat ze overstappen. Er zijn trouwens nog steeds wachtlijsten.
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Dus, mensen doen eerst een aanvraag bij hun mutualiteit. Wanneer ze daar niet
geholpen kunnen worden, dan kan het OCMW hulp bieden.
Het is zelfs zo dat ook bij het OCMW mensen op de wachtlijst staan. Deze marge is
nodig om de tewerkstelling te verzekeren indien een aantal gezinnen kunnen
overstappen naar de poetsdienst van hun mutualiteit. Er kan ook steeds
bijgesprongen in dringende gevallen, bijvoorbeeld wanneer iemand een arm of been
gebroken heeft.
De heer Henk Vandenbroucke, Groen, noteert nogmaals dat armoede een structureel
probleem is in Vlaanderen, wat geïllustreerd wordt met een aantal cijfers.
Hij noteert de oproep van zijn collega’s om een plan te ontwikkelen om die
armoede, zeker bij de jongeren, aan te pakken.
Hij meent dat vanuit de raad een duidelijke oproep kan meegegeven worden aan de
partijen die vertegenwoordigd zijn in de Vlaamse regering om in hun beleid het
verschil te maken.
De heer Vandenbroucke stelt dat het OCMW van Wevelgem goed werk levert en
daarvoor ook gekend is in de regio. Toch blijft het armoedeprobleem toenemen.
Daarom moet een oproep meegegeven worden aan zij die er iets kunnen aan doen:
durf een beleid te ontwikkelen dat echt het verschil maakt voor de mensen.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gehoord de toelichting van mevrouw de voorzitter van het OCMW;
Gelet op het gevoerde debat naar aanleiding van deze toelichting;
Gelet op de voorliggende jaarrekening per 31 december 2013 en het jaarverslag
2013;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 december 2012 houdende de
kennisname van het budget 2013 van het OCMW;
Gelet op de beslissing d.d. 7 juli 2014 van de raad voor maatschappelijk welzijn,
houdende vaststelling van de jaarrekening 2013 van het OCMW;
Gelet op artikel 174 van het decreet betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLIST EENPARIG:
Geen opmerkingen betreffende deze rekening ter kennis te brengen van de
provinciegouverneur.
2. Overdracht 2013-2014: aanvullende beslissing bij budgetwijziging van
13 december 2013 in functie van de opmaak van de rekening.
Mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën, zegt dat met de start van de beleidsen beheerscyclus (BBC) voor het eerst investeringsenveloppes vastgelegd werden.
Aanvankelijk bleven die enveloppes drie jaar geldig. Intussen is de regelgeving
gewijzigd en blijven de enveloppes onbeperkt geldig. Met andere woorden: eenmaal
de gemeenteraad een enveloppe goedgekeurd heeft, dan blijft die enveloppes
bestaan tot de projecten, die in deze enveloppe thuishoren, volledig uitgevoerd zijn.
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Dit impliceert dat het ook een beslissing is van de gemeenteraad om bedragen in
enveloppes te verminderen.
Met de opmaak van het nieuw meerjarenplan 2014-2019 werd er voor gekozen om
een aantal projecten onder te brengen in een nieuwe enveloppe, omdat ze
bijvoorbeeld aansloten bij nieuwe doelstellingen. Een aantal kleinere saldi werden
ook geschrapt, omdat ze niet meer nodig waren in het budget 2014.
Deze afsluiting van een aantal enveloppes, impliciet vervat in de rekening en het
nieuw meerjarenplan, dient dus nog apart door de gemeenteraad goedgekeurd te
worden.
De heer Filip Daem, N-VA, stelt dat zijn fractie zich consequent onthoudt op
agendapunten betreffende de budgetopmaak 2013.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 151, §4 van het gemeentedecreet, waaruit volgt dat het de
bevoegdheid is van de gemeenteraad om de investeringsenveloppen en hun inhoud
te bepalen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en
latere wijzigingen;
Gelet op de nieuwsbrief van het agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 9 juli 2014
met de opdracht voor de gemeenten die op 30 juni 2014 nog geen vastgestelde
rekening hadden, om het ontwerp van jaarrekening tegen 20 juli 2014 digitaal te
bezorgen;
Gelet op het feit dat het ontwerp van jaarrekening 2013 op 17 juli 2014 bezorgd is
aan het agentschap Binnenlands Bestuur via het Digitaal Loket BBC-DR;
Gelet op de onderrichting d.d. 5 augustus 2014 van het agentschap Binnenlands
Bestuur over de overdracht van transactiekredieten voor investeringen;
Overwegende dat de afsluitverrichtingen voor de jaarrekening 2013 reeds
uitgevoerd waren tegen 17 juli 2014; dat onder meer een aantal transactiekredieten
voor investeringen van niet-afgesloten investeringsenveloppen (deels) niet werden
overgedragen naar het volgende boekjaar omdat deze de facto niet meer nodig
waren;
Daar deze overdracht gebeurde op basis van de bepaling in artikel 154, §4 van het
gemeentedecreet enerzijds, waarin eveneens gesteld wordt dat de gemeenteraad de
rekening van de investeringsenveloppes vaststelt en gelet op technische
mogelijkheden in het softwareprogramma anderzijds;
Daar het vaststellen van de rekening van de investeringsenveloppes, gelet op de
recente onderrichting van het agentschap Binnenlands Bestuur, strikt dient te
worden geïnterpreteerd als de vaststelling bij het definitief afsluiten van een
enveloppe;
Overwegende dat het ontwerp van jaarrekening 2013, zoals bezorgd aan het
agentschap Binnenlands Bestuur op 17 juli 2014, derhalve niet volledig volgens
voornoemde onderrichting is opgemaakt;
Overwegende dat, omwille van technische redenen, omwille van de complexiteit en
omwille van de reeds gedane afsluitverrichtingen, het niet meer mogelijk was om de
jaarrekening 2013 op te maken volgens voornoemde onderrichting;
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Overwegende dat in budgetwijziging nr. 1 van 2014, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 4 juli 2014, de overdracht van transactiekredieten voor
investeringen reeds verwerkt is in het resultaat op kasbasis voor 2014;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, §1 en artikel 43, §2, 10°;
Gehoord de stemverklaring van de heer Filip Daem, namens de fractie N-VA;
BESLIST met 19 stemmen voor (CD&V: 16, Groen: 2 en Vlaams Belang: 1) bij
9 onthoudingen (N-VA: 7 en sp.a: 2):
Art. 1. Volgende transactiekredieten voor investeringen, zoals laatst vastgesteld in
de gemeenteraad van 13 december 2013 bij goedkeuring van budgetwijziging nr. 3
van 2013, worden geannuleerd:
- IE-1: € 74 954,50
- IE-4: € 1 158 072,33
- IE-5: € 36 494,17
- IE-6: € 27 523,75
- IE-7: € 538 887,80
- IE-8: € 8 562,34
- IE-9: € 18 200,00
- IE-10: € 5 130,59
- IE-OVERIG: € 227 801,47
- IE-VORIGDJ: € 133 480,40.
3. Gemeente: rekening 2013.
Mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën, leidt haar bespreking van de
rekening als volgt in:
‘De rekening 2013 is een uitzonderlijke rekening. Het is onze 2de jaarrekening in
het nieuwe financiële beleids- en beheerssysteem, de BBC. Voor de 1ste keer is dus
een vergelijking mogelijk met de rekening van het jaar voordien, met de rekening
2012. Dit biedt de mogelijkheid om deze rekening op een iets andere wijze te
presenteren dan de vorige rekening.
Maar eveneens is het de laatste rekening van de vorige planningsperiode. Dit
betekent: nog met de ‘oude’ beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de
‘oude’ investeringsenveloppes, waarvan sprake in het vorig agendapunt.
Vandaar dat de focus vooral ligt op het financieel technische luik bij deze
toelichting.
Intussen hebben we al 3 maal een budget voorgelegd in het nieuwe BBC-verhaal,
naast verschillende budgetwijzigingen en dus nu ook de 2de jaarrekening in deze
context.
Een groot voordeel hierbij is dat in de opbouw van de documenten steeds dezelfde
schema’s terugkomen waardoor deze intussen al wat meer vertrouwd zijn.
Het hele nieuwe systeem rond de BBC is, zoals we intussen weten, opgebouwd rond
2 financiële evenwichten en de Vlaamse regelgever heeft ervoor gezorgd dat we ons
vooral moeten focussen op de grote lijnen van het financiële verhaal.
De twee evenwichten, die terug te vinden zijn in het schema M2, zijn het resultaat
op kasbasis en de autofinancieringsmarge.
In de pers en in studies van Belfius en het Agentschap Binnenlands Bestuur zien we
deze evenwichten naar boven komen en vormen ze meteen een belangrijke
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vergelijkingsbasis tussen de gemeenten. Op basis van deze 2 evenwichten, worden
soms terechte, soms onterechte, soms genuanceerde en minder genuanceerde,
analyses gemaakt.
Zoals dus in het verleden al verschillende keren aangehaald is het behalen van deze
evenwichten dus van groot belang.
Het resultaat op kasbasis moet altijd positief zijn, wat logisch is, want dit bedrag
geeft aan hoeveel de gemeente effectief in kas heeft. Dit bedrag is samengesteld uit
enerzijds het gecumuleerde overschot van de vorige boekjaren en anderzijds het
budgettair resultaat van het lopende boekjaar.
Gelden die door de gemeenteraad voor specifieke doeleinden zijn bestemd, worden
dan in de bestemde gelden opgenomen en afgetrokken van het gecumuleerde
budgettaire resultaat.
Ons resultaat op kasbasis bedraagt 22 598 560 euro op het einde van 2013.
Bij de autofinancieringsmarge wordt nagegaan of we uit onze gewone werking,
exploitatie voldoende middelen halen om onze leningslasten terug te betalen. Het
financieel draagvlak wordt hier uitgezet t.o.v. de leningsuitgaven.
Er wordt afgesloten met een autofinancieringsmarge van iets meer dan 1 miljoen
euro. Vooraf was deze marge geraamd op 8 297 euro.’
Mevrouw Maes analyseert verder de diverse rubrieken die samen het schema van de
financiële toestand uitmaken.
Wat de exploitatieuitgaven betreft, wijst ze erop dat die 32 530 951 euro bedragen.
Ten opzichte van het budget is hier een afwijking van 3,96%. Het is een toename
met 1,1 miljoen ten opzichte van 2012, of een stijging met 3,58%.
Hoe zijn die uitgaven economisch verdeeld? Welke soorten uitgaven zijn er?
43% van deze uitgaven gaat naar wedden en lonen, 7% betreffen financiële
uitgaven, 29% goederen en diensten, 1% operationele uitgaven en 30% toelagen.
Eerste rubriek die nader bekeken wordt, zijn de ‘goederen en diensten’. Ten
opzichte van het budget is hier een afwijking van 7,76%, ten opzichte van de
rekening 2012 een groei met 3,83%. De vrij grote afwijking is te verklaren door het
feit dat er nog heel wat aparte ramingen dienen ingeschat bij de opmaak van het
budget, verspreid over heel wat items en rekeningnummers. Toch is er al een betere
aansluiting bij het budget dan in 2012, toen de ramingen nog 15,5% afweken van de
rekeningcijfers.
Wat de bezoldigingen betreft, blijft de afwijking ten opzichte van de
begrotingscijfers beperkt tot 1,14%. Tegenover 2012 is er een groei met 4,69%.
Er kan gerust gesteld worden dat de raming hier meer dan behoorlijk gebeurd is.
Een lichte afwijking ten gevolge van het niet volledig inschatten van het opnemen
van onbetaald verlof of aanstellingen die wat vertraging oplopen, is aannemelijk.
De groei is voor een deel te verklaren door de toename van de gesubsidieerde
wedden van het onderwijzend personeel met 278 368 euro. Maar dit is een
technische ingreep, want het bedrag van deze wedden komt volledig terug in de
ontvangsten. De eigenlijke stijging betreft slechts 2,61%, te verklaren door een
indexaanpassing op 1 januari 2013 en anciënniteitstoeslagen.
De rubriek toegestane werkingskosten wijkt 1,58% af van het budget. Ten opzichte
van de rekening 2012 is er een groei met 3,29%. Hier wordt een stijging genoteeerd
van de bijdrage aan de politiezone met 3% en van de bijdrage aan het OCMW met
6,81%. De bijdrage aan de kerkfabrieken daarentegen kent een lichte daling.
De rubriek ‘andere operationele uitgaven’ is een beperkte rubriek, wat kan leiden
tot grote relatieve schommelingen. Ten opzichte van het budget is er een afwijking
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in min van 16,61%. Het is niet evident om vooraf in te schatten hoeveel
openstaande vorderingen inzake lokale belastingen zullen moeten afgeboekt
worden. Ten opzichte van de rekening 2012 is er een fikse groei met 72,70%.
Dit gaat om de planbatenheffing voor de gronden aan de spoorwegkoer ten bedrage
van 124 871 euro.
Tot slot zijn er de financiële uitgaven. De rekeningcijfers liggen hier 4,45% onder
de raming. De intercommunale Mirom vroeg een lagere bijdrage op dan voorzien,
goed voor een verschil van 94 209 euro. Deze uitgaven dalen ook met 6,39% ten
opzichte van 2012. De intrestlasten zijn gedaald met 141 385 euro.
Vervolgens belicht schepen Maes de ontvangstenzijde. De gerealiseerde
ontvangsten overstijgen de geraamde met 0,20%, wat, globaal gezien, een quasi
perfecte raming is. Ten opzichte van 2012 is er een groei met 1,8 miljoen euro of
5,32%.
De opbrengsten uit de werking dalen met 2,05% als gevolg van een
minderopbrengst qua saneringsbijdrage (- 52 394 euro).
De belangrijkste groep ontvangsten zijn de fiscale ontvangsten, die meer dan 50%
van de totale ontvangsten uitmaken. Deze fiscale ontvangsten zijn als volgt
verdeeld: 56% uit de onroerende voorheffing, 33% uit de personenbelasting, 2% uit
de opdeciem op motorrijtuigen en 9% uit eigen, lokale belastingen.
De fiscale ontvangsten werden in 2013 heel precies geraamd en groeien met 3,31%
ten opzichte van 2012. Er is wel een vertekend beeld voor de twee grootste
inkomstengroepen: de inkomsten uit de onroerende voorheffing groeit met 4,91%,
terwijl de aanvullende personenbelasting 4,36% minder opbrengt. De doorstorting
van personenbelasting aan de gemeenten blijft dus een grillig parcours volgen. Een
systeem van voorschotten, zoals bij de onroerende voorheffing, zou een verbetering
zijn.
In de rubriek werkingssubsidies is het gemeentefonds prominent aanwezig.
Dit fonds is goed voor 5 842 570 euro en groeit, zoals beloofd door de Vlaamse
overheid, met 3,59%. De totale rubriek kent trouwens een groei met 12,63%.
Hoofdreden hiervoor is de terugname van 567 744 euro van te veel gestorte
bijdragen aan het OCMW. Daarnaast is er de subsidie voor het onderwijzend
personeel, die toeneemt met 284 157 euro, zoals al vermeld werd aan uitgavenzijde.
De operationele ontvangsten zijn een kleine rubriek, met een fikse daling ten
opzichte van 2012. Het gaat om ontvangsten die dikwijls een eenmalig of toevallig
karakter hebben zoals schadevergoedingen, vergoedingen voor arbeidsongevallen
en toevallige terugvorderingen.
De laatste ontvangstenrubriek zijn de financiële ontvangsten, die opnieuw nauw
aansluiten bij de raming. Er wordt een groei met 9,18% geboekt. Deze groei is
eerder technisch van aard. De trekkingsrechten van Infrax worden immers vanaf
2013 eerst ingeboekt als dividend, wat ze strikt genomen ook zijn.
Het geheel van alle opgesomde rubrieken leidt tot een positief exploitatiesaldo van
4 062 430,95 euro.
Wat de investeringen betreft, sluit de rekening af met 3 893 303 euro uitgaven en
430 699 euro ontvangsten, wat leidt tot een negatief resultaat van 3 462 604 euro.
Deze investeringsuitgaven zijn gekoppeld aan de enveloppes die opgemaakt werden
per prioritaire beleidsdoelstelling, in het vorige meerjarenplan opgenomen.
De eerste enveloppe sluit aan bij de doelstelling ‘Vanuit een stevige organisatie
werk maken van een kwaliteitsvolle werking’. Hier is 33% 202 064 euro
gerealiseerd. Het betreft herstellingen aan het dak van het depot Gullegem, naast de
aankoop van materialen voor de gemeentelijke diensten. De lage realisatiegraad is
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te wijten aan twee dossiers die verschoven naar 2014 en intussen wel gerealiseerd
zijn: de herinrichting van het secretariaat in het gemeentehuis en de
geluidsschermen rond het gemeentelijk depot.
De tweede enveloppe betreft de veiligheidsdiensten. De voorziene renovatie van de
brandweerarsenalen werd uitgevoerd.
Een volgende enveloppe gaat om een leefbare woonomgeving. Hier ligt de
realisatiegraad met 6% heel laag. Er waren heel wat kredieten opgenomen voor het
woongebied Kleine Molen, maar zowel het overleg met eigenaars en met het
agentschap Wegen en Verkeer ging minder snel vooruit dan verwacht.
Enveloppe 5 focust op een goed onderhouden wegennet, met een realisatie van
42%. Een aantal belangrijke werken waren in 2013 in uitvoering: de verbinding
Parkstraat-Visserijstraat, de werken in de Kruisstraat en Kijkuitstraat, … Een deel
van de kredieten voor deze werken diende overgedragen naar 2014. Daarnaast was
er onder andere de fietsenstalling in de stationsomgeving, was er de plaatsing van
IBA’s, …
Wevelgem maakt ook werk van een sterk uitgebouwd vrijetijdsaanbod. Er waren
werken aan het cultuurcentrum. De Goederenloods werd gerestaureerd en zal
weldra operationeel zijn. Maar ook hier ligt de realisatiegraad met 28% niet hoog en
worden een aantal kredieten pas benut in 2014. De keuze voor Ter Mote als
noodbib was ook een financieel voordelige oplossing.
Binnen de doelstelling ‘Wevelgem wil een jeugdige gemeente zijn’ is er met 82%
een hoge realisatiegraad.
De schepen wijst nog op een aantal realisaties die vallen onder de noemer ‘overig
beleid’, zoals het RUP Leievallei centrum, onderhoudswerken aan de wegen,
werken aan sportgebouwen, …
Naast de exploitatie en de investeringen zijn er nog de zogenaamde ‘andere’
verrichtingen, die in Wevelgem dit jaar, naast een beperkt bedrag aan
investeringssubsidies, vooral bestaan uit aflossingen van de openstaande schuld.
Het negatief saldo bedraagt hier 3 136 851 euro.
De schepen wil bij deze cijfers nog een aantal kanttekeningen plaatsen.
Zij meent dat de rekening 2013 een gezonde rekening is. De autofinancieringsmarge
zit goed, er is een mooi resultaat op kasbasis, de schuld werd verder afgebouwd en
er wordt geïnvesteerd.
Zij heeft eerder al verwezen naar de studies van Belfius en het agentschap
Binnenlands Bestuur, waarbij de financiële kengetallen van een aantal gemeenten
vergeleken worden. Ze roept op om deze studies met de nodige omzichtigheid te
bekijken, want ze zijn gebaseerd op ramingen, niet op rekeningcijfers. Voor heel
wat gemeenten is het meerjarenplan 2014-2019 de eerste stap in het BBC-verhaal.
De manier waarop in het meerjarenplan prognoses gemaakt worden, is bepalend
voor de marges op het eind van de legislatuur en dat durft wel eens te verschillen
van bestuur tot bestuur.
Het agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) maakt ook een vergelijking van de
openstaande schuld in 2012, wat natuurlijk wel een reëel cijfer is. Wevelgem heeft
een redelijk hoge openstaande schuld. Dat is ook de reden dat er werk wordt
gemaakt van een afbouw van deze schuld. In de ranking van ABB staat Wevelgem
op plaats 199 van de 308 Vlaamse gemeenten. Maar er wordt dus volop werk
gemaakt van de verdere afbouw.
Wat de autofinancieringsmarge betreft, die positief moet zijn op het eind van de
planningsperiode, wordt vastgesteld dat die in aanvang in heel wat gemeenten
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negatief is. Een aantal gemeenten bereikt pas een positieve marge in 2019. Hier
staat de gemeente Wevelgem voor 2014 op plaats 33 van de Vlaamse gemeenten,
dus hier zit Wevelgem bij de betere leerlingen van de klas. In 2019 staat Wevelgem
op plaats 98, wat nog steeds behoorlijk is. Bovendien wil de schepen erop hameren
dat dit cijfer het resultaat is van heel wat ramingen. Bij het eind van dit jaar is er
alvast een eerste aanpassing van de meerjarenplannen, zodat de cijfers weer wat
concreter zullen worden en voer vormen voor nieuwe studies.
De schepen vermeldt nog een aantal bevindingen uit de voormelde studies:
 62 gemeenten halen pas een positieve autofinancieringsmarge in 2019.
 Er is een lichte stijging van de aanslagvoeten in de aanvullende
personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
 Het investeringsniveau ligt maar iets lager dan in de vorige legislatuur, zo’n
5%;
 De gemeenten besparen vooral op werkingskosten en personeel. Er wordt
volop ingezet op efficiëntie.
Mevrouw Lobke Maes blikt vooruit:
‘Het blijft dus ieder jaar opnieuw de uitdaging om zonder te voorzichtig te zijn in de
ramingen een redelijke benadering te zoeken van de uiteindelijke cijfers.
Een raming, een budgettering is er net om een zicht te hebben op de financiën maar
we mogen ook niet blind zijn voor het feit dat we langs de uitgavenzijde altijd met
een overraming zullen zitten en aan de ontvangstenzijde de neiging hebben om te
weinig te ramen.
Maar goed ook, maar we blijven erover waken om de aansluiting zo nauw mogelijk
te maken.
Het budgetteren op zich is dus een grote uitdaging. Het feit dat onze gemeente er
vandaag financieel niet slecht voor staat is juist door de voorzichtigheid en de
gezonde principes die in het verleden ook gehanteerd geweest zijn.
Niettegenstaande blijven de uitdagingen groot. De vergrijzing die gepaard gaat met
een hogere pensioenlast. De hervorming van de brandweer waar we op vandaag
weten dat dit geen meevaller zal zijn voor onze gemeente op financieel vlak. Maar
op vandaag is het nog koffiedik kijken om de correcte cijfers te kennen. De
beslissingen die nog genomen zullen worden op Vlaams en federaal niveau vanuit
de nieuwe regeerakkoorden kunnen een serieuze impact hebben.
We moeten dus waakzaam blijven, de nodige voorzichtigheid, toch realisme, aan de
dag leggen en flexibel zijn bij het opmaken, uitvoeren en evalueren van onze
plannen.’
De heer Francies Debels, sp.a, zat met een dubbele vraag, maar op het eerste deel
van zijn vraag kreeg hij al een antwoord. Hij vroeg zich af – in voetbaltermen – op
welke plaats de gemeente Wevelgem stond in de Fifa-ranking qua financiële
gezondheid. Hij noteert dat dit plaats 199 is. Daarnaast vraagt hij zich af waar de
accenten en prioriteiten vanuit het beleid zullen gelegd worden, indien in de nabije
toekomst verder bespaard moet worden.
Mevrouw Maes merkt op dat Wevelgem op het vlak van autofinancieringsmarge
wel op plaats 33 staat. De plaats 199 verwijst naar de openstaande schuld.
De heer Joachim Naert, N-VA, verwijst naar artikel 173 van het gemeentedecreet,
waarin gesteld wordt dat de jaarrekening op de gemeenteraad moet komen in de
loop van het eerste semester van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de
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rekening betrekking heeft. Hij stelt: ‘Volgens mij zitten we in het tweede semester.
De rekening wordt te laat gepresenteerd.’
De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, vraagt of hij het goed voor heeft dat het budget
2013, dat de basis vormt voor de rekening 2013, goedgekeurd werd in de vorige
legislatuur, eind 2012. In de vorige notulen leest hij immers op bladzijde 247:
‘Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2013 houdende
goedkeuring van het budget 2013…’
De gemeentesecretaris knikt dat dit een vergissing is. De correctie volgt.
De heer Seynnaeve, N-VA, zegt dat zijn fractie zich als onthouden, wegens niet
aanwezig bij de aanvankelijke budgetbesprekingen.
Mevrouw Lobke Maes richt zich eerst tot raadslid Debels. Ze meent dat de
Fifa-ranking intussen voldoende duidelijk is. Wat de toekomst betreft, verwijst ze
naar het meerjarenplan dat vorig gepresenteerd werd en dat financieel in evenwicht
is. De rekeningcijfers zorgen zelf voor een lichte verbetering. Momenteel wordt
werk gemaakt van de planning 2015-2019. Ze vreest niet voor een grote bijsturing,
want de fiscale ontvangsten en het gemeentefonds, hoofdbronnen van de
ontvangsten, blijken globaal genomen op een goede manier ingeschat.
Wat de uitgavenzijde betreft, wordt de personeelskost goed onder controle
gehouden, zonder dat er afvloeiingen moeten gebeuren. De werkingskosten blijken
ook beter ingeschat dan in het verleden, want het aantal rekeningnummers is toch
afgenomen, zodat er minder de neiging is tot overramingen. De diensten letten goed
op het beheer van de centen.
Voor de belangrijke posten werd ook rekening gehouden met realistische
stijgingspercentages.
Al deze elementen laten de schepen hopen dat het meerjarenplan vrij goed zit en dat
niet dadelijk bijkomende besparingen moeten worden vooropgesteld.
De schepen antwoordt vervolgens op de bemerking van raadslid Naert. Ze weet dat
de rekening eigenlijk in het eerste semester naar de gemeenteraad moet. De reden
waarom het niet gelukt is, is eenvoudig: de jaarrekening was niet klaar. Ze wijst
erop dat dit niet veel gescheeld heeft, maar dat op de valreep nog een softwarematig
probleem roet in het eten gegooid heeft. Dus was ze klaar op maandag, terwijl ze
wettelijk gezien op vrijdag diende verdeeld te worden om op de vorige
gemeenteraad besproken te worden.
De heer Joachim Naert vindt dit heel jammer. Als hij als burger één dag te laat zijn
belastingen betaalt of indient, dan moet hij ook niet met allerlei excuses afkomen.
De gemeente – en bij uitbreiding de burgers van Wevelgem – hebben geluk dat hier
geen sancties op staan. Dit is een goed voorbeeld van slecht beleid.
De schepen zegt dat de essentie niet gaat om het feit of hier al dan niet repercussies
aan verbonden zijn. Ze had met de dienst een planning opgemaakt. Ze is ook niet
gelukkig dat het niet gelukt is. Ze zal erop aandringen dat de rekening volgend jaar
een stuk vroeger aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. Het is belangrijk dat de
rekeningcijfers tijdig beschikbaar zijn, o.a. in functie van de voorbereiding van het
nieuwe budget.
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De heer Naert zegt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en hij hoopt
dat het volgend jaar in orde is.
De heer Jacques Vanneste, voorzitter, zegt dat er geen alternatief was ten gevolge
van het probleem bij het afsluiten.
De heer Naert zegt dat het OCMW er wel in geslaagd is om tijdig een rekening te
presenteren.
De heer Kurt Parmentier, gemeentesecretaris, wil toch de verdediging van de
financiële dienst op zich nemen. De gemeente Wevelgem is een proefbestuur inzake
BBC, het OCMW niet, en het zijn precies de proefbesturen die te kampen krijgen
met allerlei softwareproblemen, waarvoor nu een oplossing kan gezocht worden.
Al beseft hij dat dit strikt genomen geen excuus is.
Bovendien heeft de gemeente aan zijn verplichtingen voldaan. Zo werden de
rekeningcijfers, conform de Europese regels, onder voorbehoud van goedkeuring
door de gemeenteraad, in de maand juli overgemaakt aan de Vlaamse overheid.
De omschrijving van de verplichting om de rekening in te dienen in het eerste
semester is vooral ingegeven door het decreet tot planlastenvermindering. Dit is van
toepassing op alle sectorale subsidies vanaf het jaar 2014, dus te verantwoorden via
de rekening in de eerste helft van 2015.
Dus, het te laat voorleggen van de rekening zou vanaf 2015 zeker niet meer mogen.
Hij benadrukt dat de gemeente Wevelgem alvast een goede leerling was door vroeg
in het BBC-verhaal mee te stappen.
De heer Kevin Defieuw, aangekondigd als nieuwe fractievoorzitter van CD&V,
neemt vervolgens het woord:
‘Graag wens ik namens de CD&V-fractie tussen te komen op dit belangrijk punt.
Dagelijks krijgen we via de media berichten over de moeilijke financiële toestand
waarmee de Vlaams steden en gemeenten geconfronteerd worden. Velen moeten
overgaan tot noodingrepen zoals ontslagen en/of het inbinden op noodzakelijke
investeringen. Gelukkig bewijst de presentatie van de gemeentelijke rekeningen
voor 2013 dat dit niet het geval is voor Wevelgem!
We mogen gerust stellen dat deze bestuursploeg een goede rekening voor 2013
presenteert. Vier zaken nopen ons tot deze conclusie:
1.

2.

3.

4.

Wevelgem leunt goed aan bij de evenwichten die volgens het nieuwe systeem
van de beleids- en beheerscyclus, meer bepaald de autofinancieringsmarge
en het resultaat op kasbasis, behaald moeten worden.
Daarnaast valt op dat de rekening 2013 nauw aansluit bij de eerdere
begroting 2013. Uitermate belangrijk voor een geloofwaardige en
waarheidsgetrouwe meerjarenplanning, alsook voor het inplannen van
investeringen op lange termijn en de financiering ervan.
Het positieve resultaat op kasbasis van 22 598 560 euro zorgt ervoor dat we
volgende jaar ondanks de geplande investeringen niet moeten lenen en dit
voor het 4de jaar op rij.
Deze bestuursploeg stelde zich bij het begin van de legislatuur als
belangrijke doelstelling de afbouw van de schuld. Een aandachtspunt waar
ook de collega’s van N-VA en s.pa in hun programma voor de verkiezingen
van 2012 op hamerden. Deze bestuursploeg houdt woord. Blijkt dat de
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gemeente in 2007 een openstaande schuld van 45 267 032,56 euro had. Nu,
bij de presentatie de rekeningen zes jaar later is deze schuld met maar liefst
9 865 505,03 euro of 21,79 % gezakt tot 35 401 527,53 euro. Ook de
meerjarenbegroting toont een verdere daling tot 33 229 794,61 euro.
Ik herhaal nogmaals de ‘wilde’ verhalen die we vaak vanuit andere gemeenten
opvangen, komen in onze gemeente niet voor. Dit ondanks de moeilijke
omstandigheden en dankzij een degelijk en goed financieel bestuur!’
De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, vraagt of de heer Defieuw wel schepen
wordt, nu blijkt dat hij plotseling fractieleider is.
De heer Defieuw zegt dat hij op 1 januari 2016 wel degelijk schepen wordt.
Raadslid Deflo zal hem dan opvolgen als fractieleider.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de toelichting van mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën;
Gelet op de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeente, de provincies en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §2, 3°, artikel 173 en
artikel 174;
Gelet op de stemverklaring van de heer Arnold Seynnaeve, namens de fractie
N-VA;
Stelt de jaarrekening 2013 van de gemeente, zoals voorgelegd, vast met 17 stemmen
voor (CD&V: 16, Vlaams Belang: 1) bij 11 onthoudingen: (N-VA: 7, sp.a: 2,
Groen: 2), waaruit volgende financiële toestand blijkt:
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget
Uitgaven
Ontvangsten:
Saldo:

€ 32 530 951,39
€ 36 593 382,34
€ 4 062 430,95

II. Investeringsbudget
Uitgaven:
Ontvangsten:
Saldo:

€ 3 893 302,77
€ 430 699,36
€ - 3 462 603,41

III. Andere
Uitgaven:
Ontvangsten:
Saldo:

€ 3 258 323,15
€ 121 471,79
€ - 3 136 851,36

IV. Budgettair resultaat boekjaar(I+II+III)

€ - 2 537 023,82
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V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar:
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat(IV+V)
VII. Bestemde gelden:
Resultaat op kasbasis (VI-VII)

€ 25 135 584,68
€ 22 598 560,86
€ 3 876 755,04
€ 18 721 805,82

AUTOFINANCIERINGSMARGE
I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten:
B. Exploitatieuitgaven zonder netto kosten schuld:
II. Netto periodieke leningsuitgaven
Netto aflossing schuld:
Netto kosten schuld:
III. Autofinancieringsmarge ((I-II)

€ 5 397 680,88
€ 36 593 382,34
€ 31 195 701,46
€ 4 324 155,09
€ 2 988 905,16
€ 1 335 249,93
€ 1 073 525,79

4. Algemeen retributiereglement: aanpassing.
Mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën, licht de kleine aanpassingen aan het
algemeen retributiereglement toe. Ten eerste worden de kosten, verbonden aan een
eerste herinneringsbrief, afgeschaft. De ervaring leert dat een kost van 10 euro, bij
een eerste herinnering, als heel onbillijk beschouwd wordt. Dan rijzen er ook
betwistingen of de eerste factuur wel effectief ontvangen werd en zo. Bij de tweede
herinnering blijft deze kost wel bestaan.
Daarnaast zijn er een aantal aanpassingen voor de bibliotheek. De prijs voor
fotokopies was ten onrechte gelijkgeschakeld met het kopiegeld dat geïnd wordt in
administratieve diensten., terwijl de bibliotheek al lang een goed en vertrouwd
systeem had. Dit was een foute verwijzing in het reglement.
Een andere aanpassing betreft de ontleentermijnen, waarmee de bibliotheek
aansluiting vindt bij wat toegepast wordt in andere bibliotheken in de regio.
Dit gebeurt trouwens op vraag van de provincie. Voor alle materialen wordt de
ontleentermijn op 28 dagen gezet, behalve voor sprinters, dit zijn nieuwe materialen
waarvoor een snelle rotatie vereist is. Hier is de termijn voor ontlening slechts
14 dagen.
*

*
*
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op zijn besluit van 13 december 2013 waarbij het algemeen
retributiereglement werd vastgesteld;
Overwegende dat na een voldoende periode waarin dit reglement werd toegepast,
kan vastgesteld worden dat een aantal retributies dienen aangepast worden;
Overwegende immers dat het algemeen retributiereglement in hoofdstuk 1.
Retributie invordering van niet-fiscale ontvangsten, bepaalt dat reeds bij de eerste
betalingsherinnering een retributie wordt aangerekend van 10 euro;
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Overwegende dat de eerste betalingsherinnering per gewone post wordt verstuurd
en dus slechts tot een beperkt bedrag aan kosten leidt;
Overwegende dat heel wat facturen verstuurd worden voor geringe bedragen
waardoor de retributie voor het versturen van een eerste betalingsherinnering niet
zelden een veelvoud bedraagt van de aangerekende dienst;
Overwegende dat het dan ook aangewezen en redelijk voorkomt om de retributie
voor de invordering van niet-fiscale ontvangsten slechts aan te rekenen vanaf het
versturen van een tweede herinnering;
Gelet eveneens op het dienstreglement van de gemeentelijke bibliotheek, de
provinciale richtlijn inzake tarieven en termijnen van 11 april 2013 alsook op het
gunstig advies van de bibliotheekraad van 12 maart 2014;
Overwegende dat hieruit onder meer blijkt dat het noodzakelijk is het algemeen
retributiereglement, hoofdstuk 17. Retributie op diensten geleverd door de
bibliotheek, te wijzigen gelet op nieuwe tendensen en aangepaste wijzen van
werken;
Gelet op artikel 42, §3, artikel 43, §2, 15° en artikel 94 van het gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1.

Het algemeen retributiereglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 13 december 2013, wordt aangepast als volgt:
In Hoofdstuk 1. Retributie invordering van niet-fiscale ontvangsten, wordt
artikel 1.1. gewijzigd als volgt:
Voor de invordering van de niet-fiscale ontvangsten worden de volgende kosten
aangerekend:
Eerste herinnering
Geen kosten
Tweede herinnering (aangetekend)
10,00 euro
Betekenen van een dwangbevel
Kosten van de deurwaarder
De kosten zijn ten laste van de schuldenaar van de niet-fiscale ontvangsten.
Artikel 2.
Hoofdstuk 17. Retributie op de diensten geleverd door de bibliotheek, wordt
gewijzigd als volgt:
Artikel 17.1.
Er wordt een retributie gevestigd op diverse diensten geleverd door de bibliotheek.
Artikel 17.2.
Het inschrijvingsgeld aan de gemeentelijke bibliotheek wordt als volgt vastgesteld:
- tot 18 jaar:
gratis
- vanaf 18 jaar: (lidgeld is 1 jaar geldig)
€ 5,00
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-

eerste lenerspas:
verlies lenerspas:
vervanging door eID-kaart:

gratis
€ 2,50
gratis

De lenerspas wordt automatisch geblokkeerd als de geldigheid ervan 75 dagen
verstreken is.
Artikel 17.3.
Uitleenvoorwaarden

Leengeld

Alle materialen

Uitleentermijn

gratis 28 dagen

Maningsgeld per
dag
€ 0,10

gratis 14 dagen

€ 0,10

behalve


Sprinters

behalve



Cd’s en muziekdvd’s
Speelfilms

€ 0,25 28 dagen
€ 1,25 28 dagen

€ 0,10
€ 0,25



Sprinters (speelfilms)

€ 1,25 14 dagen

€ 0,25

€ 1,25 28 dagen
€5,00 28 dagen

€ 0,25
€ 0,00

Informatieve multimedia
E-boeken (per 3)

Voor speciale passen (klassen, instellingen, bib-aan-huis, …) gelden andere uitleenvoorwaarden.
Sprinters kunnen niet verlengd worden.
Artikel 17.4.
Reservering van eigen bibliotheekmateriaal
Reservering van bibliotheekmateriaal uit
andere bibliotheken (IBL)
Gebruik internetpc’s
Gebruik hotspot
Gebruik kopieermachine/prints
A4 enkelzijdig per stuk
A4 recto-verso of A3 per stuk
A4 enkelzijdig in kleur per stuk
A4 recto-verso in kleur of A3 in kleur per stuk
Aankoop bibliotheektas

€ 0,50
€ 1,50
Eventueel vermeerderd met de
kosten aangerekend door de
wetenschappelijke bibliotheek
Gratis mits geldige lenerspas
Gratis
Tarieven mits geldige
lenerspas
€ 0,10
€ 0,20
€ 0,30
€ 0,60
€ 0,50

Artikel 17.5.
Bij verlies of totale beschadiging moet de gebruiker de kostprijs betalen die
noodzakelijk is voor de vervanging van het verloren of vernietigd materiaal. Voor
materialen, die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een door de
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bibliothecaris of zijn vervanger te bepalen toeslag aangerekend die moet volstaan
om in de vervanging van gelijkwaardig materiaal te voorzien.
Bij gedeeltelijke beschadiging van een materiaal bepaalt de bibliothecaris of zijn
vervanger het bedrag van de schadevergoeding.
Wanneer de kostprijs van een verloren materiaal niet meer kan achterhaald
worden, zal, afhankelijk van het materiaal, onderstaande retributie aangerekend
worden:
Strip - video - cd-rom
Jeugdboek
Volwassen boek - cd - dvd

€ 5,00
€ 10,00
€ 12,50

Artikel 17.6.
De retributie is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de betrokken
dienst of, ingeval van verlies of beschadiging, de persoon op wiens naam het
betrokken materiaal werd uitgeleend.
Artikel 3.
De overige bepalingen van het algemeen retributiereglement zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 13 december 2013, blijven ongewijzigd
behouden.
Artikel 4.
Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5.
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2014.
Artikel 6.
Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd.
Artikel 7.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de coördinatie van het
algemeen retributiereglement.

5. Aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator weg- en rioleringswerken
Warandestraat.
De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, zegt dat deze werken, alvast wat
het rioleringsaspect betreft, kaderen in de Europese verplichting om tegen 2027 alle
afvalwater te zuiveren. Wevelgem maakt hier hard werk van, onder andere door de
uitbreiding van het rioleringsnet, waarlangs het afvalwater dan richting
zuiveringsstation gevoerd kan worden. In een deel van de Warandestraat wordt het
water nog rechtstreeks in de beek geloosd.
In het meerjarenplan is de ambitie geformuleerd om het saneringspercentage tegen
het eind van de legislatuur op 93% te brengen. Bij de start was dat nog 89%.
De schepen verwijst naar recente realisaties: de werken in de Park- en Visserijstraat,
de werken in de Kruisstraat-Koningstraat, de aanleg van IBA’s (individuele

282
Zitting van 12 september 2014
behandeling van afvalwater) in de zogenaamde rode clusters. Deze clustering werd
vastgelegd in het zoneringsplan. De Warandestraat lag in een groene cluster en dit
betekent dat er gekozen wordt voor een collectieve oplossing voor het wegvoeren
van het afvalwater, meer bepaald de aanleg van rioleringen.
Van deze werken in de ondergrond wordt ook gebruik gemaakt om de
verkeersveiligheid aan te pakken. Hierbij wordt het STOP-principe gehuldigd:
stappers, trappers en openbaar vervoer moeten in de eerste plaats hun weg vinden.
Om dit allemaal te realiseren, wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de
voorwaarden vast te stellen voor het aanstellen van een ontwerper.
De heer Henk Vandenbroucke, Groen, informeert naar de timing van de uitvoering
van de werken.
De heer Tant zegt dat dit een dossier is waarvoor belangrijke subsidies gegeven
worden door de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij verwachten een voorontwerp
tegen eind december. Het is dan wachten op hun akkoord om tot een definitief
ontwerp te komen, waaromtrent ook de bevolking geïnformeerd kan worden. Dan
moet ook nog een aannemer aangesteld worden. Het is op vandaag dan ook niet
evident om een definitieve timing vast te leggen, maar de schepen rekent erop
binnen een paar jaar de opdracht te kunnen gunnen.
*

*
*
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘aanstellen ontwerper en
veiligheidscoördinator weg- en rioleringswerken Warandestraat’ een bijzonder
bestek met nr. 2403/05414 werd opgesteld door de heer Geert Casier, dienst
openbare infrastructuur en mobiliteit;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 83 929,00 euro
(excl. btw) of 97 986,85 euro (incl. btw);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget, op rekening 0200-00/224007/IE-PB1 (PB1-ACT2);
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1° a (limiet van 85 000,00 euro, excl. btw,
niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §2;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met
nr. 2403/05414 voor de opdracht ‘aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator
weg- en rioleringswerken Warandestraat’, opgesteld door de heer Geert Casier,
dienst openbare infrastructuur en mobiliteit. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
83 929,00 euro (excl. btw) of 97 986,85 euro (incl. btw).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget, op
rekening 0200-00/224007/IE-PB1 (PB1-ACT2).
Artikel 4. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste
5 firma’s.
Jan SEYNHAEVE, burgemeester, verlaat de zitting.

6. Aankoop lichtconsole voor CC Guldenberg.
Mevrouw Lobke Maes, schepen van cultuur, stelt dat de lichtconsole of lichttafel
voor de schouwburgzaal vernieuwd moet worden. Ze wijst op een paar technische
aspecten. Zo moet de console compact zijn en bediend kunnen worden via een
‘touch screen’.
De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, informeert hoe oud de vorige lichttafel was.
Mevrouw Maes heeft het nagevraagd, maar het ontsnapt haar nu even. Ze vermoedt
meer dan 10 jaar.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘aankoop lichtconsole voor CC
Guldenberg’ een bijzonder bestek met nr. 2401/05214 werd opgesteld door de heer
Geert Knockaert, CC Guldenberg;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 17 975,21 euro
(excl. btw) of 21 750,00 euro (incl. 21% btw);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget, op rekening 0701-00/230100/IE-OVERIG;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1° a (limiet van 85 000,00 euro, excl. btw,
niet overschreden);
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §3;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met
nr. 2401/05214 voor de opdracht ‘aankoop lichtconsole voor CC Guldenberg’,
opgesteld door de heer Geert Knockaert, CC Guldenberg. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
17 975,21 euro (excl. btw) of 21 750,00 euro (incl. 21% btw).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget, op
rekening 0701-00/230100/IE-OVERIG.
Artikel 4. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste
3 firma’s.
Jan SEYNHAEVE, burgemeester, neemt terug deel aan de zitting.

7. Onderhouds- en herstellingswerken aan rioleringen 2014.
De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, zegt dat dit het jaarlijkse
terugkerende bestek is, voor een aantal kleinere, maar noodzakelijke werken.
De heer Henk Vandenbroucke, Groen, vraagt extra aandacht voor het naadloos
herstellen van het wegdek na het werken aan de rioleringen. Hij stelt vast dat zich
na de uitvoering van dergelijke werken wel eens verzakkingen voordoen. Dit zou
best opgelegd worden in het bestek.
De heer Tant antwoordt dat voor de werken voorzien in dit bestek het wegdek
weinig geopend wordt. Het gaat hem hier eerder om het trekken van kousen, het
metsen van kopmuren en dergelijke. Er wordt weinig aan het asfalt geraakt. De
verzakkingen zijn eerder het gevolg van nieuwe rioolaansluitingen of van werken
van nutsmaatschappijen. Er is een medewerker die deze opdrachten nauw opvolgt,
zodat snel ingegrepen kan worden.
*

*
*
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DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘onderhouds- en herstellingswerken
rioleringen 2014’ een bijzonder bestek met nr. 2402/05314 werd opgesteld door de
heer Geert Casier, dienst openbare infrastructuur en mobiliteit;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 79 900,00 euro,
excl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget, op rekening 0310-00/228007/IE-PB1 (PB1-ACT3);
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1° a (limiet van 85 000,00 euro, excl. btw,
niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §2;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met
nr. 2402/05314 en de raming voor de opdracht ‘onderhouds- en herstellingswerken
rioleringen 2014’, opgesteld door de heer Geert Casier, dienst openbare
infrastructuur en mobiliteit. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 79 900,00 euro, excl. btw.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget, op
rekening 0310-00/228007/IE-PB1 (PB1-ACT3).
Artikel 4. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste
5 firma’s.

Lobke MAES, schepen, verlaat de zitting.

8. Leveren en plaatsen van een zebrapadverlichting met detectie in de
Overheulestraat.
Mevrouw Marie De Clerck, schepen van mobiliteit, verwijst naar het
meerjarenplan, waarin duidelijk gesteld wordt dat elk verkeersslachtoffer er 1 te
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veel is. De gemeente ‘goes for zero’. De verkeersleefbaarheid en de
verkeersveiligheid wordt hiervoor in kaart gebracht. Om deze veiligheid te
verhogen is ook een budget voorzien binnen de meerjarenplanning van zo’n
140 000 euro.
De schepen wil een deel van dit budget aanwenden voor de plaatsing van een
innovatief systeem qua zebrapadverlichting. Er wordt LED-verlichting ingeplant in
het asfalt en deze verlichting gaat aan als er iemand wenst over te steken. Deze
technologie is ontwikkeld door het bedrijf Traficon, dat vroeger op het
bedrijventerrein in Wevelgem gevestigd was.
Het plaatsen van dergelijke verlichting is in zekere zin een test. Indien succesvol,
dan is dit zeker voor herhaling vatbaar. De schepen denkt hierbij aan de
oversteekplaats in de Schuttershoflaan, of de oversteek in de Menenstraat naar de
Kloosterstraat. Maar Moorsele krijgt alvast de primeur in de Overheulestraat.
De heer Francies Debels, sp.a, vraagt waarom de zebrapaden allemaal verwijderd
zijn in de Lauwestraat.
Mevrouw De Clerck zegt dat ze weggefreesd worden, om daarna op een heel
degelijke manier weer aangelegd te worden. Ze denkt dat dit op heel korte termijn
al zal gebeuren.
De heer Henk Vandenbroucke, Groen, zegt geen problemen te hebben met het
agendapunt op zich. Het gaat om vernieuwde technologie ten behoeve van de
verkeersveiligheid, wat positief is.
Wel stelt hij zich de vraag waar het is fout gelopen? De plaats waar deze
technologie zal toegepast worden, is vrij recent heraangelegd. Is bij deze heraanleg
met bepaalde factoren geen rekening gehouden? Werden de weggebruikers, de
bewoners bij deze heraanleg te weinig betrokken? Het is niet normaal dat zo kort na
de vernieuwing heel wat gebruikers van deze weg zich tot het bestuur moeten
wenden om de verkeersveiligheid er te verhogen.
Mevrouw De Clerck beaamt dat de heraanleg vrij recent gebeurd is. Feit is wel dat
de technologie die nu toegepast wordt zodanig vernieuwend is dat ze op dat
moment nog niet gekend was bij de gemeentelijke diensten. De schepen meent dat
de toepassing van dergelijke zebrapadverlichting momenteel vooral in Nederland te
zien is.
De schepen stelt dat inderdaad een petitie werd ingediend met een aantal
opmerkingen rond de verkeersveiligheid in de Overheulestraat. Het leek nuttig om
de geplande test van deze nieuwe technologie hieraan te koppelen. Daarnaast zullen
de borden die de ‘zone 30’ aangeven in de directe omgeving duidelijker geplaatst
worden.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘leveren en plaatsen van een
zebrapadverlichting met detectie, in de Overheulestraat’ een bestek met
nr. 2400/05114 werd opgesteld door de heer Geert Casier, dienst openbare
infrastructuur en mobiliteit;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15 000,00 euro
(excl. btw) of 18 150,00 euro (incl. 21% btw);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget, op rekening 0200-00/224007/IE-PB5 (PB5-ACT2);
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1° a (limiet van 85 000,00 euro, excl. btw,
niet overschreden) en artikel 26, §1, 2°, a;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §3;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2400/05114 en de
raming voor de opdracht ‘leveren en plaatsen van een zebrapadverlichting met
detectie, in de Overheulestraat’, opgesteld door de heer Geert Casier, dienst
openbare infrastructuur en mobiliteit. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. 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. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget, op
rekening 0200-00/224007/IE-PB5 (PB5-ACT2).
Artikel 4. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste
5 firma’s.

Lobke MAES, schepen, neemt terug deel aan de zitting.

9. Heraanleg laanbomen Neerhofstraat en Felix Vervennestraat.
De heer Stijn Tant, schepen van milieu, verwijst naar de bespreking van het
bomenbeleidsplan, dat in een vorige zitting unaniem goedgekeurd werd, en naar de
vraag die daarbij gesteld werd door raadslid Arnold Seynnaeve omtrent het rooien
van de laanbomen in de Neerhofstraat.
In de Neerhofstraat werden de bomen geplaatst in de voetpadstrook, tegen de
voortuinen van de bewoners. Dat zorgt voor problemen met de voetpaden, met
kastjes van de nutsmaatschappijen, … Deze bomen zijn aan vervanging toe. Daar
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het voetpad er slechts 1,70 meter breed is, is het ook onmogelijk om deze bomen
opnieuw in deze strook te plaatsen.
Daarom wordt ervoor geopteerd om de bomen in het wegdek te plaatsen, wat
technisch ook mogelijk is, gelet op de ligging van nutsleidingen en rioleringen en
gelet op de breedte van de weg. Ook in de Felix Vervennestraat wordt deze keuze
gemaakt.
Tussen het plantvak en het voetpad wordt een ruimte voorzien van 1,20 meter,
zodat er voldoende ruimte is voor de fietsers. De boomspiegels meten 1,8 meter bij
2,5 meter en voldoen zo aan de plantnormen.
In de Neerhofstraat staan nu 24 bomen. Dit worden er 12. Er is gekozen voor
smalgroeiende amberbomen.
In de Vervennestraat worden de 28 bestaande bomen vervangen door
11 smalgroeiende essen.
Het planten van deze bomen is voorzien in de periode december 2014 tot
april 2015.
Zoals al gesteld bij het bomenbeleidsplan zegt schepen Tant: ‘We zijn geen
fetisjisten wat het aantal bomen betreft, we zetten de juiste boom op de juiste
plaats.’
De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, dankt voor de snelle aanpak. Hij checkt nog
eens de uitvoeringsperiode af bij de schepen.
De schepen beaamt dat de uitvoering kan vanaf eind 2014. Het zal wat afhankelijk
zijn van de planning van de aannemer die zal aangeduid worden.
De heer Henk Vandenbroucke, Groen, stelt vast dat er toch heel wat minder bomen
voorzien worden dan nu het geval is. Nochtans wordt erkend dat bomen heel
waardevol zijn. Wordt er niet aan gedacht om dit op een bepaalde manier te
compenseren?
De heer Tant zegt dat in het bomenbeleidsplan niet gekozen is voor een duidelijke
boomnorm. Nee, de keuze is heel duidelijk voor de oordeelkundige, correcte
inplanting: de juiste boom op de juiste plaats. Bedoeling is om stelselmatig
verbetering aan te brengen in het bomenbestand, wat soms een lichte achteruitgang
kan betekenen. Er wordt dus niet gekozen om bij een vermindering direct te zoeken
naar compensatie. Maar het is wel zo dat de gemeente jaarlijks zorgt voor
bijkomende aanplant op het domein Bergelen met het geboortebos. Zo komen er
ook stelselmatig bomen bij. Mocht er bijvoorbeeld ruimte ontstaan om in de
Warandestraat een aantal bomen te plaatsen, waarom niet?
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘heraanleg laanbomen Neerhofstraat
en Felix Vervennestraat’ een bestek met nr. 2404/05514 werd opgesteld door de
heer Geert Delaere, dienst milieu;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20 487,00 euro
(excl. btw) of 24 789,27 euro (incl. 21% btw);
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget, op rekening 0680-00/220007/IE-OVERIG;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1° a (limiet van 85 000,00 euro, excl. btw,
niet overschreden) en artikel 26, §1, 2°, a;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §3;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2404/05514 en de
raming voor de opdracht ‘heraanleg laanbomen Neerhofstraat en Felix
Vervennestraat’, opgesteld door de heer Geert Delaere, dienst milieu.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming bedraagt 20 487,00 euro (excl. btw) of 24 789,27 euro (incl. 21% btw).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget, op
rekening 0680-00/220007/IE-OVERIG.
Artikel 4. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste
5 firma’s.

Andy VERVAEKE, raadslid, verlaat de zitting.

10. Sporthal Moorsele: opmaken detailstudie energiebesparende maatregelen.
De heer Stijn Tant, schepen van milieu, zegt dat de voorgelegde studie kadert in de
doelstelling van de gemeente om de eigen CO²-uistoot met 15% te verminderen
tegen het einde van de legislatuur. Dit kan door gerichte investeringen, zeker in
oudere gebouwen, zoals het gedeelte van de sporthal in Moorsele dat dateert van de
jaren ’70.
Een eerste haalbaarheidsstudie heeft uitgewezen dat een aantal ingrepen zeker
zinvol zijn. Dit kan door de aanpak van de gebouwenschil, het dak en de muren.
Ook de technische installaties van het oude gedeelte mogen vernieuwd worden. Wat
de verlichting betreft, lijkt het aangewezen om die enkel in de kleedkamers te
vernieuwen. In de eigenlijke sporthal gaat het al om een energievriendelijke
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verlichting. Trouwens, bij een aanpassing zou al snel gekozen worden voor een
verhoging van de lichtsterkte, wat zelf een nadelig effect zou hebben op het
energieverbruik.
Deze basisstudie of haalbaarheidsstudie is uitgevoerd door Infrax. Deze studie toont
al aan dat in dit gebouw belangrijke winsten gerealiseerd kunnen worden. De
vereiste eerste investeringen wijzen op ingrepen voor een bedrag van 409 000 euro,
inclusief btw. Een belangrijke ingreep bestaat uit het volledig omkasten van de
buitenschil van het gebouw door een nieuwe schil.
Er wordt, na deze investering van ongeveer 400 000 euro, gerekend op een
energiebesparing van 30 000 euro op jaarbasis. Dit betekent dat de investering in
een dikke 13 jaar terugverdiend wordt.
Voor er echter effectief geïnvesteerd wordt, dient nog een detailstudie opgemaakt te
worden. Het is dus eigenlijk het opstellen van een soort ontwerpdossier. Deze studie
kan gefinancierd worden met trekkingsrechten die beschikbaar zijn bij de
intercommunale Infrax.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de haalbaarheidsstudie Esco voor de sporthal Moorsele, opgemaakt door
Infrax; dat deze haalbaarheidsstudie een eerste indicatie bevat van het
besparingspotentieel op vlak van energieverbruik en de daarmee gepaard gaande
vereiste investering;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
14 mei 2014;
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘sporthal Moorsele, opmaken
detailstudie energiebesparende maatregelen’ een technische beschrijving met
nr. ES260 door Infrax werd opgesteld;
Overwegende dat het college in zitting van 13 augustus 2014 heeft beslist om de
zaalverlichting niet op te nemen in de detailstudie;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 26 788,73 euro
(excl. btw) of 32 414,36 euro (incl. 21% btw);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het exploitatiereglement investeringsfonds openbare verlichting van Infrax
West, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van Infrax West op
21 oktober 2013, in het bijzonder artikel 3, 8ste lid, 5°;
Overwegende dat dit project in aanmerking komt om vereffend te worden via
trekkingsrechten;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget, op rekening 0740-00/221007/IE-PB2 (PB2-ACT2);
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1° f (de opdracht kan slechts door één
bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van het feit dat de gemeente
aangesloten is bij Infrax West met als exploitatiebedrijf Infrax);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
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Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §3;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met
nr. ES260 en de raming voor de opdracht ‘sporthal Moorsele, opmaken detailstudie
energiebesparende maatregelen’. De raming bedraagt 26 788,73 euro (excl. btw) of
32 414,36 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 mededinging.
Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget, op
rekening 0740-00/221007/IE-PB2 (PB2-ACT2).
Artikel 5. Er zal aan Infrax West gevraagd worden om deze uitgave te financieren
met trekkingsrechten die bij Infrax West ter beschikking staan van de gemeente.

Andy VERVAEKE, raadslid, neemt terug deel aan de zitting.

11. Renoveren OV en aanpassen naar avond/nachtregime Ter Poperenweg,
Maalstraat e.a.
De heer Jacques Vanneste, voorzitter, licht kort de essentie van het project toe.
Mevrouw Hannelore Carlu, N-VA, komt tussen als volgt:
‘Onze fractie staat positief ten opzichte van het principe van renoveren, aanpassen,
verandering, ….. als dit maar ten goede komt van de burger.
Waar wij echter wel een vraag bij hebben, is de snelheid of liever de traagheid
waarmee dit dossier aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Er wordt in deze gemeenteraad verwacht dat wij stemmen over een raming van
kosten op basis van twee ingewonnen offertes, waarvan de oudste reeds dateert van
oktober 2013. Die oudste offerte was trouwens slechts geldig tot 4 april 2014,
terwijl de tweede offerte vervalt op 13 september 2014, morgen dus.
U zal begrijpen dat onze fractie zich hieromtrent toch een aantal vragen stelt :
1. Kunnen wij eigenlijk wel oordelen over een raming op grond van intussen
vervallen offertes, en moeten deze cijfers niet eerst geactualiseerd worden ?
2. Waarom moet er zoveel tijd verstrijken tussen het plannen van bepaalde
werken, het opvragen van offertes en het uiteindelijk op de gemeenteraad
brengen van dergelijke dossiers ? In een normale bedrijfsomgeving zou het
immers volgens ons niet mogelijk zijn dat aan een raad van bestuur wordt
gevraagd om beslissingen te treffen om basis van een paar achterhaalde
ramingen.
Wij kregen hierover van de bevoegde schepen toch graag de nodige toelichting en
zien uit naar zijn antwoord.’
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De heer Stijn Tant, schepen van milieu, zegt dat de offertes in de praktijk niet
opgevraagd worden door het gemeentebestuur. Het is zo dat Infrax uitvoering geeft
aan een vervangingsprogramma van kwikdamplampen naar zogenaamde HPLlampen, gelet op een Europese verplichting. Zij volgen dit programma nauwgezet
op en sturen dus op eigen initiatief op geregelde tijdstippen offertes. Vanuit de
diensten wordt dit stelselmatig opgevolgd.
Soms is het geraadzaam om in het kader van het beleid inzake energiebesparing te
kiezen voor nachtverlichting. In dit geval moet de gemeente een nieuwe offerte
opvragen, wat in dit geval gebeurd is.
De schepen wijst erop dat er de laatste maanden al heel wat dergelijke dossiers
gepasseerd zijn op de gemeenteraad, want het programma is in volle uitrol. Dit zijn
standaardoffertes. De schepen is ervan overtuigd dat de offerte niet zal verschillen
van de aangerekende prijs.
Mevrouw Carlu stelt zich de vraag of de schepen daar wel zeker van is.
De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, wijst op de wettelijke verplichting om de
kwikdamplampen te vervangen. Via een systeem van trekkingsrechten, waarvan
ook al sprake bij het vorig agendapunt, stelt Infrax middelen ter beschikking van
haar gemeenten om aan deze verplichting te voldoen. Dus, in de praktijk wordt er
ook geen geld verlegd. Infrax reserveert vanuit haar winst middelen voor de
gemeente. Op basis van het aantal te vervangen lampen heeft de intercommunale
een programma uitgewerkt per gemeente. Dergelijk vervangingsprogramma valt
uiteen in een aantal dossiers. Wanneer een gemeente meer trekkingsrechten heeft
dan vereist voor de vervanging van de kwikdamplampen, dan kunnen deze rechten
ook aangewend worden voor energiebesparende maatregelen.
De burgemeester stelt dat de betaling van deze operatie eigenlijk een broekzakvestzakoperatie is.
Mevrouw Carlu vindt het een abnormale gang van zaken. Er wordt een offerte
voorgelegd aan de gemeenteraad die eigenlijk achterhaald is. Maar ja, als bevestigd
wordt dat de prijs behouden zal blijven…
De heer Jacques Vanneste gaat ervan uit dat het raadslid het dossier goed opvolgt.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘renoveren OV en aanpassen OV
naar avond-/nachtregime Ter Poperenweg, Maalstraat e.a.’ een technische
beschrijving met nr. 0020044736 en 0020048648 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 19 024,10 euro,
excl. btw, hetzij 22 850,29 euro, incl. btw, voor de renovatie en 1 838,00 euro,
excl. btw, hetzij 2 223,98 euro, incl. btw, voor het installeren van het nachtregime;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de bestaande openbare verlichting bestaat uit HPLkwikdamplampen die ingevolge een Europese richtlijn dienen vervangen tegen
2015;
Overwegende dat een jaarlijkse besparing van ca. respectievelijk 4 980 kWh en
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1 980 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 7,5 euro/inwoner/jaar;
Overwegende dat dit project in aanmerking komt om vereffend te worden via
trekkingsrechten voor een bedrag van 19 024,10 euro (excl. btw);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget, op rekening 0670-00/228400/IE-OVERIG ;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1° f (de opdracht kan slechts door één
bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: bescherming van
exclusieve rechten);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §3;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp met nr. 0020044736 en
0020048648 en de raming voor de opdracht ‘renoveren OV en aanpassen OV naar
avond-/nachtregime Ter Poperenweg, Maalstraat e.a.’. De raming bedraagt
19 024,10 euro, excl. btw, hetzij 22 850,29 euro, incl. btw, voor de renovatie en
1 838,00 euro, excl. btw, hetzij 2 223,98 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 voorzien in het investeringsbudget, op
rekening 0670-00/228400/IE-OVERIG.
Artikel 5. De uitgave van deze opdracht wordt gefinancierd met trekkingsrechten
die bij Infrax West ter beschikking staan van de gemeente, voor een bedrag van
22 850,29 euro, incl. btw. Het saldo, 2 223,98 euro, incl. btw, zal benomen worden
van het investeringsbudget, op rekening 0670-00/228400/IE-OVERIG.
12. RUP Menenstraat Noord B - definitieve vaststelling.
De heer Mathieu Desmet, schepen van ruimtelijke planning, verwijst naar de
recente opmaak van een tiental ruimtelijke uitvoeringsplannen. Met één van die
plannen, het RUP Menenstraat Noord B, werd een hobbelig parcours afgelegd, dat
uiteindelijk resulteerde in een vernietiging door de Raad van State.
Dit RUP omvat in essentie twee sites.
Ten eerste is er de site Sancta Maria. Dit rusthuis, dat volgens het BPA gelegen was
in een blauwe zone voor gemeenschapsvoorzieningen met weinig
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bouwbeperkingen, werd gesloopt. In het RUP werd de oefening gemaakt om daar
wonen te voorzien. Er werd overlegd met de buren. Finaal zijn hier wel een aantal
bezwaren tegen geformuleerd. Die bezwaren werden behandeld bij de eerste
vaststelling van het RUP en deze behandeling wordt nu behouden.
Ten tweede is er de site STOW. Hier was vroeger milieubelastende industrie
voorzien. Een belangrijke sanering moet hier gebeuren. In het kader van een
brownfieldconvenant heeft de gemeente zich geëngageerd om mee te werken aan de
herbestemming van deze zone via de opmaak van dit RUP.
Het RUP Menenstraat Noord B werd in 2012 unaniem goedgekeurd.
Ondertussen, twee jaar later, heeft de Raad van State zich gebogen over een
ingediend annulatieberoep en in maart heeft de gemeente kennis gekregen van de
vernietiging van dit RUP.
Wie de notulen van het college van burgemeester en schepenen opvolgt, zal gelezen
hebben dat eerst overwogen werd om het RUP opnieuw, of deels opnieuw op te
maken. Dit brengt natuurlijk weer wat kosten mee.
Na overleg met de raadsman, die het dossier ernstig onderzocht heeft, leek het beter
om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om het RUP binnen de
180 dagen na de kennisname van de vernietiging opnieuw te laten vaststellen. Het is
evident dat het RUP wel moet geremedieerd worden, aangepast worden, zodat een
antwoord gegeven kan worden aan de vernietigingsgronden van de Raad van State.
De heer Desmet verduidelijkt op welke basis de Raad van State beslist heeft om het
RUP te vernietigen. Een eerste element is vrij vormelijk. Voor de site STOW werd
gekozen voor een mix van KMO en handel, waarbij gesteld werd dat de
handelszaken maximaal 5 000 m² oppervlakte mochten hebben. De wetgeving legt
echter vanaf 5 000 m² een MER-rapportage op – dit is een milieueffectenrapport.
Met andere woorden: vervang 5 000 m² door 4 999 m² en dit euvel is opgelost.
Dit was eenvoudig geweest.
De Raad van State is ook nog op een tweede bezwaar ingegaan. Hierbij wordt
aangevoerd dat dit RUP te veel afwijkt van het GRS, het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan. Deze afwijking werd gemotiveerd in het RUP. Deze motivering zijn
de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de andere administraties
grotendeels gevolgd. Ze vonden de motivering voldoende. Maar deze motivering
heeft echter de toets van de Raad van State niet doorstaan.
De heer Desmet stelt dat het college van burgemeester en schepenen bij de
remediëring van dit RUP gekozen heeft voor rechtszekerheid. Dit betekent dat de
bestemming KMO behouden wordt. De mix met de bestemming handel wordt niet
weerhouden.
Hier was in eerste instantie, bij de eerste vaststelling, bewust gekozen voor de
grotere handelszaken en niet voor kleinere winkels, daar dit minder gepast leek in
een beleid van kernversterking. Dit was trouwens ook een bekommernis van Unizo.
Het is de wens van de ontwikkelaar dat grotere handelszaken zich hier zouden
kunnen vestigen, met een ‘trekkende’ zaak van ongeveer 2 500 m². Dit aspect ziet
de Raad van State niet zitten, dit is onvoldoende onderbouwd in het structuurplan.
Als de gemeente wil landen met dit RUP, als er gekozen wordt voor
rechtszekerheid, dan lijkt het wenselijk dat het aspect handel eruit gelicht wordt.
De ontwikkelaar heeft nog een studie met motivatie opgemaakt om toch dit aspect
handel te behouden.
Een aantal omwonenden hebben bij de vorige vaststelling gekozen om hiertegen
bezwaar in te dienen, er is onvoldoende zekerheid dat een betere motivering
vandaag wel de toets zou doorstaan.
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De schepen vraagt de gemeenteraad om het RUP, dat voor de rest ongewijzigd
blijft, op deze manier opnieuw definitief vast te stellen en voor te leggen aan de
deputatie, die ook vorige maal het gemeentelijk RUP Menenstraat Noord B
goedgekeurd heeft. Hij heeft natuurlijk geen zekerheid dat er niet opnieuw naar de
Raad van State gegaan wordt.
Schepen Desmet wijst nogmaals op het werk inzake ruimtelijke planning van de
afgelopen jaren. De ruimtelijke uitvoeringsplannen liggen er. Bedoeling is om niet
echt meer ongebreideld uit te breiden. Er is een duidelijke keuze om
kernversterkend te werken.
De discussie rond zones die herbestemd moeten worden, is niet evident. In de nabije
toekomst denkt hij hierbij vooral aan de site New Franco Belge, ook gelegen in een
woongebied, met een saneringsaspect. Ook voor de site Beaulieu, Idealspun in
Gullegem wenst men een brownfieldconvenant af te sluiten, evenals voor de site
Primus. Inbreiding binnen deze sites vormt een grote uitdaging. Het is niet
makkelijk om dergelijke zones, midden de bewoning, te ordenen, zonder te stuiten
op bezwaren. De procedures duren steeds langer.
De ordening van gebieden buiten de kern ligt eenvoudiger.
De schepen stelt vast dat intussen al 4 jaar gewerkt wordt aan Menenstraat Noord B
en dat het in die zin van belang is nu zekerheid te verwerven.
De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, vraagt hoe de site STOW concreet ingevuld
wordt.
Schepen Desmet zegt dat in het nieuw vast te stellen RUP volledig gekozen wordt
voor KMO. Vroeger was dit een mix van KMO en handelszaken tot 5 000 m².
De heer Henk Vandenbroucke, Groen, stelt dat bij ruimtelijke ontwikkelingen langs
de N8 zeker moet rekening gehouden worden met de impact op de mobiliteit. Hij
heeft dit in het verleden al verscheidene malen gevraagd. De nodige aandacht is
vereist, zeker ook voor het weerhouden STOP-principe.
De heer Mathieu Desmet herinnert zich die opmerking van het raadslid bij de vorig
vaststelling van het RUP. Het is ook een stuk motivatie van het college van
burgmeester en schepenen om voor 100% te kiezen voor KMO’s op de site STOW,
naast de aspecten van rechtszekerheid en kernversterking.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het besluit van de bestendige deputatie d.d. 17 augustus 2006 houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 6 september 2006;
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid titel II
Planning, hoofdstuk II ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet op de afsprakennota 2010-22 d.d. 26 april 2010;
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 9 november 2007 houdende de
verbintenis van de gemeente om exclusief en uitsluitend een beroep te doen op
Leiedal voor de opmaak van gemeentelijke RUP’s, onverminderd het recht van de
gemeente om deze activiteit in eigen beheer uit te oefenen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 10 september 2010 houdende de
vaststelling van de wijze van gunnen voor de opdracht tot het opmaken van een
RUP nr.13.1 Menenstraat Noord B en houdende de goedkeuring aan de
afsprakennota 2010-22 voor de opdracht met als voorwerp RUP Menenstraat
Noord B;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27
oktober 2010 houdende de gunning van de opdracht tot de opmaak van het RUP
nr. 13.1 Menenstraat Noord B aan de Intercommunale Leiedal, Kennedypark,
8500 Kortrijk;
Gelet op artikel 4.2.3. van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid dat in bepaalde gevallen de opmaak van een planMER verplicht bij de opmaak van een RUP; Overeenkomstig artikel 4.2.5. van
hetzelfde decreet werd het plan onderworpen aan een onderzoek tot
milieueffectrapportage. Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft op
4 augustus 2011, op basis van het screendossier en de uitgebrachte adviezen
terzake, geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding gaf tot
aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 oktober 2011 houdende de
voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘nr. 13-1 Menenstraat
Noord B’ en de daarbij horende stukken opgemaakt door de Intercommunale
Leiedal, stedenbouwkundig ontwerper, belast met het opmaken van het ruimtelijk
uitvoeringsplan;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 9 maart 2012 houdende de
definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 13.1
‘Menenstraat Noord B’;
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen
d.d. 24 mei 2012 houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan nr. 13.1 ‘Menenstraat Noord B’;
Gelet op het arrest van de raad van state nr. 226.878 van 25 maart 2014 waarbij het
besluit van de gemeenteraad van Wevelgem van 9 maart 2012 tot definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 13.1 ‘Menenstraat
Noord B’ en het besluit van de deputatie van de provincieraad van
West-Vlaanderen van 24 mei 2012 houdende de goedkeuring van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan worden vernietigd;
Daar de gemeente beschikt over een termijn van 180 dagen na de vernietiging om
het RUP opnieuw definitief vast te stellen;
Overwegende dat over de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan uitgebreid
werd gecommuniceerd, dat volgende infovergaderingen plaats vonden:

297
Zitting van 12 september 2014
-

14 september 2011, contactmoment voor eigenaars en bewoners van het
plangebied;
16 november 2011, infovergadering voor de ruime bevolking tijdens de
periode van het openbaar onderzoek;

Gelet op het proces verbaal van opening van openbaar onderzoek
d.d. 31 oktober 2011;
Overwegende dat het openbaar onderzoek openbaar bekend werd gemaakt op de
wijze die door de VCRO wordt voorgeschreven;
Overwegende dat het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘nr. 13-1 Menenstraat Noord B’,
van 31.10.2011 om 09.00 uur tot en met 30.12.2011 om 09.00 uur voor iedereen ter
inzage werd gelegd en dat in deze periode negen schriftelijke bezwaren werden
geformuleerd;
Gelet op het proces verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek
d.d. 6 februari 2012;
Tijdens de periode van openbaar onderzoek heeft de deputatie van West-Vlaanderen
op 15 december 2011 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
voorwaardelijk gunstig geadviseerd;
Tijdens de periode van openbaar onderzoek heeft de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar op 2 december 2011 het ontwerp van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gunstig, mits inachtneming van enkele
aandachtspunten, geadviseerd;
Het openbaar onderzoek werd op 6 februari 2012 gesloten namens het college van
burgemeester en schepenen waarbij werd vastgesteld dat er 9 schriftelijke bezwaren
en opmerkingen werden ingediend door:
1)
Maarten Tavernier, Lage Posthoornstraat 27, 8560 Wevelgem
2)
Ghesquiere-Seynhaeve, Normandiëstraat 20, 8560 Wevelgem
3)
Seynaeve-Huyse, Normandiëstraat 10, 8560 Wevelgem
4)
Descamps-Hoornaert, Normandiëstraat 16, 8560 Wevelgem
5)
Gauquie, Normandiëstraat 6, 8560 Wevelgem
6)
Nico De Witte, Normandiëstraat 4, 8560 Wevelgem
7)
Vandewiele Ossieur, Normandiëstraat 18, 8560 Wevelgem
8)
Advocatenkantoor Vanpachtebeke voor Rita Corne Menenstraat 454,
8560 Wevelgem, Galle-Keirsbilck Normandiëstraat 58, 8560 Wevelgem en
Laporte Decuypere, Normandiëstraat 66, 8560 Wevelgem
9)
Simonne Gheysen, Normandiëstraat 8, 8560 Wevelgem;
Gelet op de ‘aanpassing t.o.v. het ontwerp RUP’, voorgesteld door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 22 februari 2012, op het advies van de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijk ordening (Gecoro) van 9 en
30 januari 2012 op de ingediende bezwaren, adviezen en opmerkingen, voor
definitieve vaststelling gebundeld, als volgt:
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Ingediende bezwaren
Bezwaarindiener Ontvangen
Maarten
Tavernier
GhesquiereSeynhaeve
Normandiëstraat
20 Wevelgem
Seynaeve-Huyse
Normandiëstraat
10 Wevelgem
DescampsHoornaert
Normandiëstraat
16 Wevelgem
Gauquie
Normandiëstraat
6 Wevelgem
Nico De Witte
Normandiëstraat
4 Wevelgem
VandewieleOssieur
Normandiëstraat
18 Wevelgem
Rita Corne
Menenstraat 454
Wevelgem
Galle-Keirsbilck
Normandiëstraat
58 Wevelgem
LaporteDecuypere
Normandiëstraat
66 Wevelgem
Simonne Gheysen
Normandiëstraat
8 Wevelgem

Aangetekend

29.12.2011

Ontvangstbewi
js
29.12.2011

03.01.2012

Opmerking

laattijdig

23.12.2011

28.12.2011

27.12.2011

29.12.2011

Stempel niet
te lezen

29.12.2011

29.12.2011

28.12.2011

28.12.2011

29.12.2011

21.12.2011

28.12.2011

Via advocatenkantoor
Vanpachtebeke

21.12.2011

De heer M. Tavernier vraagt om een doorgang voor fietsers en voetgangers ten
oosten van de Sancta Maria kerk verordenend vast te leggen.
Behandeling GECORO: De stedenbouwkundige voorschriften laten een
dergelijke doorgang toe. De noodzaak tot een doorsteek is hier niet echt
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dwingend gelet op de doorgang aan de andere zijde van de kerk (via de
H. Theresiastraat).
Aanpassing t.o.v. het ontwerp RUP: Toelichting p. 29: doorsteek geschrapt in
tekst en op figuur.
De bezwaarindieners Ghesquiere-Seynhaeve, Seynaeve-Huyse, DescampsHoornaert, Gauquie, Nico De Witte, Vandewiele-Ossieur, Rita Corne, GalleKeirsbilck, Laporte-Decuypere en Simonne Gheysen vrezen overlast van de
maximale gebouwhoogte van 13,5 m van de ‘zone voor centrumfuncties’. Meer
bepaald inzake de privacy en schaduwwerking. Ze halen ook de verminderde
koopwaarde van de woningen in de Normandiëstraat aan.
Behandeling GECORO: In de zone voor centrumfuncties worden met dit RUP
3 bouwlagen mogelijk gemaakt. Dit is conform de beleidsvisie om de N8 als
ruggengraat van de gemeente te ontwikkelen. Zo worden de RUP’s
Menenstraat-Noord A, Noord B en Zuid de zone langs de Menenstraat op een
identieke wijze bestemd. De ruimtelijke organisatie van het gebied (de afstand
tussen de bouwzone langsheen de N8 en deze langsheen de Normandiëstraat)
laat een dergelijk bouwhoogte toe.
De toetsing aan de privacy en overlast van de omwonenden wordt bij elke
stedenbouwkundige vergunning beoordeeld en maakt deel uit van het
algemene voorschrift 0.1 ‘Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid’. Bovendien
werd voor de zone 1 een minimum afstand tot de achterkavelgrens van 5 m
vastgelegd.
Aanpassing t.o.v. het ontwerp RUP: geen aanpassingen.
Advocatenkantoor Andy Van Pachtenbeke namens bezwaarindieners Rita Corne,
Luc Galle, Mariette Keirsbilck, Eddy Laporte en Gilberte Decuypere haalt aan dat:
De bouwmogelijkheden die voorzien worden op de voormalige site ‘Sancta Maria’ en
het hierbij voorziene gabarit belasten de eigendom van de bezwaarindieners (de
privacy van de omwonenden: inkijk, geluidsoverlast van de aanpalende parking, het
bouwen over de volledige diepte). Dit geeft een te hoge druk op deze woonomgeving
en de leefbaarheid van de lokale kern. Er is volgens bezwaarindieners ook te weinig
rekening gehouden met de impact op de lokale mobiliteit.
Behandeling GECORO: Met dit RUP beoogt de gemeente de versterking van
de N8 als ruggengraat van de gemeente Wevelgem, cfr. het GRS. Op deze site
werd gekozen voor woningen/appartementen met mogelijkheid tot
nevenfuncties op het gelijkvloers. In het RUP wordt zowel een toegang langs
de Normandiëstraat als langs de Menenstraat mogelijk gemaakt. Deze site
vraagt immers om een architecturaal kwalitatieve bebouwing, die de
verscheidene randvoorwaarden optimaal integreert. Het te rigide vastleggen
van bouwvoorschriften en aansluiting op het openbaar domein kan beperkend
optreden.
Het gabarit van het voormalige Sancta Maria was veel ruimer en de
stedenbouwkundige voorschriften van het vigerende BPA voorzien een ruimer
bouwvolume dan wat nu toelaatbaar wordt gemaakt in het RUP. De zone in
het vigerend BPA nu ingekleurd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen,
zonder beperking van de bouwhoogte.
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Er werd in het kader van dit RUP immers een volumestudie opgesteld die de
ruimtelijke mogelijkheden van de site onderzocht. Daaruit bleek dat vooral in
de middenbeuk vanaf een 3e bouwlaag inkijk kan optreden op de tuinen van de
omwonenden. In overleg met de betrokkenen werd gezocht naar aanpassingen
aan het oorspronkelijk in het RUP voorziene gabarit. Er zijn dan ook
verschillende bepalingen opgenomen die de privacy van de omwonenden
bewaken (voorschrift 0.1: algemene bepalingen rond ruimtelijke kwaliteit,
voorschrift 4.4: geen dakkapellen of uitpandige constructies die uitkijken op de
oostelijk gelegen tuinen bij een derde bouwlaag, voorschrift 4.7: specifieke
aandacht voor de inkijk van de woningen op de naburige tuinen).
Het RUP stelt hier dus duidelijke grenzen aan de voorheen ruimere
bouwhoogten. Dit was reeds zo in de eerste voorstellen van het RUP,
voorstellen die na overleg nog verder werden beperkt ten gunste van
betrokkenen.
De bouwdiepte waarvan sprake in het bezwaarschrift (max. 12 m) is een
bouwdiepte van het gebouw (oost-west) en betreft niet de maximale
bouwdiepte van het perceel (noord-zuid).
Voor de ontsluiting van het projectgebied van de voormalige site Sancta Maria
is niet gekozen voor een exclusieve ontsluiting (parking) via de
Normandiëstraat (woonstraat en schoolstraat). De ontwerper van de site zal
een voorstel moeten uitwerken die een behoorlijke ontsluiting garandeert. De
beoordeling zal plaatsvinden bij de aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning.
Het bezwaar omtrent de waardevermindering is niet terecht gelet op het
zorgvuldig stedenbouwkundig onderzoek en de voorschriften die een hogere
ruimtelijke kwaliteit (o.a. geringer gabarit en andere beperkingen) nastreven
ten opzichte van deze in het BPA.
Aanpassing t.o.v. het ontwerp RUP: geen aanpassingen.
Ingediende adviezen
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen adviseert het RUP 13.1
voorwaardelijk gunstig, met volgende bemerking:
Er is te weinig garantie dat de mogelijke kleinhandelszaken niet sterk
mobiliteitsgenererend zullen zijn. Bovendien is de afwijking met het GRS (mogelijke
handelszaak van 2 500 m²) te groot.
Behandeling GECORO: De toetsing van de verkeerseffecten van de
handelszaken wordt in het RUP ingeschreven als een noodzakelijke
voorwaarde bij de stedenbouwkundige vergunning. Bovendien is een
handelszaak van dergelijke omvang ook onderhavig aan een socioeconomische vergunning. Er wordt evenwel gespecificeerd dat het slechts
handelszaken betreffen met een lokale afzetmarkt. De verwijzing naar het
vergunningsniveau is noodzakelijk om op dat ogenblik de verkeersgeneratie af
te wegen. Om de site niet te laten evolueren tot een shoppingcenter worden de
handelsactiviteiten best beperkt zoals de voorschriften aangeven. In het
verordenend deel wordt best opgenomen dat er slechts één handelszaak tot
2 500 m² mag voorzien worden en dat de overige handelszaken beperkt zijn tot
1 000 m² en dat slechts twee handelszaken van minder dan 600 m² toegelaten
zijn, zolang het geheel de 5 000 m² niet overschrijdt. Ook het mogelijk maken
van een invulling als KMO-zone is wenselijk.
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Gelet op het arrest van de raad van state d.d. 25 maart 2014 waarbij de beslissing van
de gemeenteraad d.d. 9 december 2012 en het besluit van de deputatie
d.d. 24 mei 2012 vernietigd worden omdat het RUP in de Posthoorn een handelszaak
toelaat met een bovenlokale actieradius zonder voor die afwijking een toereikende
motivering te geven, hoewel het richtinggevend gedeelte van het GRS voor de
Posthoorn het lokale profiel van de voorzieningen benadrukt.
Neemt kennis van de studie van het bedrijf Fastigon, uitgevoerd in opdracht van
Immo Posthoorn, projectontwikkelaar, met als titel ‘behoefteraming voor
kleinhandel in Wevelgem’;
Gelet op een strikte interpretatie van het structuurplan en de ligging van de site
Stow, in een gebied bestemd voor lokale bedrijvigheid;
Gelet op het belang van de rechtszekerheid;
Gelet op de ontsluiting op de N8, waar al sprake is van een zekere
mobiliteitsproblematiek;
Gelet op het belang van kernversterkende maatregelen, zoals ook opgenomen in het
meerjarenplan 2014-2019;
Beslist om, conform het GRS, binnen het RUP Menenstraat Noord B op de site
Stow enkel lokale bedrijvigheid (KMO’s) te voorzien.
Aanpassing t.o.v. het ontwerp RUP: Aanvulling in toelichting p. 22-27 en
wijzigingen in voorschriften zone 5: ‘gemengde activiteiten’ en zone 6 ‘lokale
bedrijven’ worden één zone, nl. ‘zone voor lokale bedrijven’ (nieuwe zone 5).
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft vragen bij de logica van de
voorgestelde bouwhoogtes in zone 1, 2, 3 en 4. De bouwhoogtes in de zones
corresponderen niet overal met het aantal bouwlagen.
Behandeling GECORO: Het is wenselijk de hoogtes voor enerzijds zone 1 en 4
en anderzijds 2 en 4 op elkaar af te stemmen of het verschil beter te motiveren.
Aanpassing t.o.v. het ontwerp RUP: tegenmotivatie: de maximale bouwhoogtes
moeten steeds gelezen worden samen met de bepalingen rond het aantal
bouwlagen. Langs de zone voor centrumfuncties is dit maximaal 3 bouwlagen +
dak; bij zone voor wonen in ruime zin of wonen in het groen is dit maximaal 2
bouwlagen + dak. Een stedenbouwkundige vergunning zal afgetoetst worden aan
beide bepalingen (maximale bouwhoogtes + maximaal aantal bouwlagen),
waarbij aan elk van de voorwaarden dient te worden voldaan.
Voor de concrete bouwhoogtes worden volgende maxima in het RUP
opgenomen:
 Zone 1: Zone voor centrumfuncties: totale bouwhoogte hoofdvolume =
maximum 13,5 m (behouden voorschrift ontwerp RUP)
 Zone 2: Zone voor wonen in de ruime zin: totale bouwhoogte
hoofdvolume = maximum 12 m (aanpassen voorschrift ontwerp RUP: van
14 m naar 12 m). In het advies van de provincie werd immers gevraagd
om de bouwhoogte van 14 m in deze zone te reduceren.
 Zone 3: Zone voor wonen in het groen: totale bouwhoogte hoofdvolume =
maximum 12 m (aanpassen voorschrift ontwerp RUP: van 14 m naar
12 m). In het advies van de provincie werd immers gevraagd om de
bouwhoogte van 14 m in deze zone te reduceren.
 Zone 4: zone voor stedelijk wonen: in voorschrift 4.4 wordt een
inconsistentie weggewerkt: de bouwhoogte van de koppen van het volume
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wordt hier aangepast tot maximum 13,5 m; terwijl de bouwhoogte van de
middenbeuk wordt vastgelegd op 9,5 m. (bepalingen koppen hoofdvolume
en hoofdvolume werden omgewisseld).
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft vragen bij het voorziene hoge
bebouwingspercentage in de ‘zone voor wonen in het groen’, namelijk: 70% in deze
verkaveling met een karakter van ‘wonen in het groen’.
Behandeling GECORO: In het vigerend BPA is sprake van 40%, maar werden
reeds veel bijgebouwen gerealiseerd waardoor dit percentage is overstegen.
Een percentage van 50% lijkt realistischer.
Aanpassing t.o.v. het ontwerp RUP: Aanpassing in voorschrift 3.5.
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen vindt het wenselijk een minimum
breedte voor de groenbuffer te voorzien tussen de zone 1 enerzijds en de zone 5 en 6
anderzijds, in functie van een eventueel project met centrumfuncties (en parking) en
een woonproject (zone 5 en 6).
Behandeling GECORO: In de voorschriften wordt geen minimum breedte
geformuleerd, en wordt de mogelijkheid open gelaten om een muur te
voorzien. Dit gezien de bestaande gebouwen uiterst dicht tegen de
perceelsgrens staan en om een vlotte toegang voor hulpdiensten langs alle
zijden van het gebouw mogelijk te maken. Het voorzien van een muur kan een
voldoende scheiding tussen beide nabije functies garanderen.
Aanpassing t.o.v. het ontwerp RUP: Op het verordenend plan werd de buffer
uitgebreid ten zuiden van de site STOW.
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen vraagt voor de site STOW om een
gebundelde ontsluiting op de Menenstraat langs de Menenstraat te voorzien.
Behandeling GECORO: Om deze bepaling verordenend op te nemen kan een
overdruk gehanteerd worden.
Op het verordenend plan werd overdruk 10 aangebracht (+ voorschriften).
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen vraagt zich af of de parkeernormen
die in artikel 5.7 zijn opgenomen wel voldoende zijn (cfr. de CROW-normen) en of
deze niet in het verordenend deel kunnen opgenomen worden.
Behandeling GECORO: Het is wenselijk te motiveren waarom deze normering
voldoende is en deze worden best in het verordenend deel opgenomen worden.
Aanpassing t.o.v. het ontwerp RUP: de zone voor gemengde activiteiten wordt
geschrapt.
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen vraagt het juiste beleidskader
zonevreemde woningen uit het GRS toe te passen.
Behandeling GECORO: In de huidige voorschriften (cfr. zone voor wonen in
ruime zin) zijn volgende nevenfuncties toegelaten: bedrijven, kantoren en
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diensten, socio-culturele voorzieningen met een oppervlaktebeperking van
100 m². De nevenfuncties socio-culturele voorzieningen en bedrijven kunnen
niet worden voorzien in deze woningen, wanneer de vigerende Vlaamse
wetgeving rond zonevreemde woningen wordt gevolgd.
Voorts vraagt de deputatie van de provincie West-Vlaanderen om ook enkele
technische aanpassingen aan het dossier (weergave planbaten, vermelding informatief
karakter van de mobiliteitstoets).
Aanpassing t.o.v. het ontwerp RUP: Weergaven planbaten: figuur 23 op p. 37.
Aanpassing t.o.v. het ontwerp RUP: De deputatie van de provincie WestVlaanderen vraagt bovendien een woningdichtheid van minimaal 25 woningen
per hectare verordenend op te nemen binnen de voorschriften van zone 4, binnen
de basisdoelstellingen van het RSV. Dit advies werd niet behandeld op de
GECORO. Desalniettemin wenst de gemeente deze woningdichtheid
verordenend op te nemen met voorschrift 4.3.
De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, geeft aan dat het ontwerp
gemeentelijk RUP 11-1 in overeenstemming is met de opties van het RSV en een
afwijking is op het GRS dat kan gemotiveerd worden vanuit het hogere beleidskader
(afbakening stedelijk gebied). Het wordt gunstig geadviseerd, mits enkele
aandachtspunten:
Belang van het onderzoek om na te gaan hoe de eventuele impact van het geluid (afen aanrijdende vrachtwagens, shoppers, …) op de woonomgeving kan gereduceerd
worden.
Behandeling GECORO: Het is aangewezen om bij een aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning de eis op te leggen om de impact van geluid op
de omgeving te onderzoeken en aan te tonen welke maatregelen er worden
genomen om de hinder te beperken. Dit kan opgenomen worden in
inrichtingsvoorschrift 5.5.
Aanpassing t.o.v. het ontwerp RUP: de zone voor gemengde activiteiten wordt
geschrapt, aanpassing voorschrift 5.6.
Eveneens een groenbuffer te voorzien ten zuiden van de site STOW t.o.v. zone 1.
Behandeling GECORO: Om de leefbaarheid van de omringende woningen te
vrijwaren lijkt het aangewezen ten opzichte van alle woonzones een buffer te
voorzien. In de voorschriften dient hard gemaakt dat, in de gevallen waar ook
een muur kan voorzien worden i.p.v. een buffer, steeds voorrang moet gegeven
worden aan een bufferstrook i.p.v. een muur.
Aanpassing t.o.v. het ontwerp RUP: Op het verordenend plan werd de
groenbuffer uitgebreid ten zuiden van de site STOW.
Het voorzien van bepalingen omtrent een volwaardige kop op de Menenstraat zodat er
voldoende garantie is dat de aansluiting op de Menenstraat voldoende kwalitatief zal
zijn.
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Behandeling GECORO: In de huidige voorschriften (art. 5.5) staat dat elke
aanvraag voor een vergunning zal worden beoordeeld ahv zorgvuldig
ruimtegebruik, kwaliteitsvolle aanleg van gebouwen en perceel, kwaliteitsvolle
aansluiting op de Menenstraat, voldoende ruimte voor het parkeren en
circuleren, impact op mobiliteit en verkeersleefbaarheid.
Hieraan kan de vereiste i.v.m. ‘een architecturale afwerking van de aansluiting
op de Menenstraat’ aan toegevoegd worden.
Aanpassing t.o.v. het ontwerp RUP: Aanvulling in voorschrift 5.6.
De herstructurering van het transportbedrijf werd niet meegenomen in de
ontwerpversie van het RUP, zodat er nu geen visievorming over het gehele gebied is
opgenomen.
Behandeling GECORO: De bedrijfsleider van het transportbedrijf heeft het
signaal gegeven dat hij zijn bedrijfsactiviteiten wenst verder te zetten. Met dit
RUP kan toch enige flexibiliteit ingebracht worden en is functieverbreding op
lange termijn mogelijk. Aangezien op heden geen buffer noodzakelijk is tussen
de parking van het transportbedrijf en de parking van de site STOW, wordt dit
niet verordenend vastgelegd. Bij een eventuele woonontwikkeling op lange
termijn zal er een kwalitatieve afwerking vereist zijn. Dit kan eventueel in de
voorschriften worden verankerd via het opleggen van een inrichtingsstudie
(via overdruk) waaraan een aantal minimale vereisten gekoppeld zijn
(bufferzones, gebundelde ontsluiting, bouwhoogtes, parkeernormering, …).
Aanpassing t.o.v. het ontwerp RUP: Nieuw voorschrift 14.1.
Gelet op het ontwerp van RUP, versie september 2014;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 en artikel 43, §1;
Gelet op de VCRO, in het bijzonder artikels 2.2.14;
BESLIST EENPARIG:
Art. 1. De ingediende bezwaren van de heer Maarten Tavernier, de heer en mevrouw
Ghesquiere-Seynhaeve, de heer en mevrouw Seynaeve-Huyse, de heer en mevrouw
Descamps-Hoornaert, mevrouw Gauquie, de heer Nico De Witte, de heer en mevrouw
Vandewiele-Ossieur, mevrouw Rita Corne (via advocatenkantoor Vanpachtebeke),
de heer en mevrouw Galle-Keirsbilck (via advocatenkantoor Vanpachtebeke), de
heer en mevrouw Laporte-Decuypere (via advocatenkantoor Vanpachtebeke) en
mevrouw Simonne Gheysen worden ontvankelijk verklaard.
Art. 2. De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies van de GECORO met de door het
college van burgemeester en schepenen geformuleerde opmerkingen en voorgestelde
aanpassingen t.o.v. het ontwerp RUP.
Art. 3. Het ontwerp van gemeentelijk RUP nr. 13.1 Menenstraat Noord B, versie
september 2014, bestaande uit een grafisch plan met bijhorende stedenbouwkundige
voorschriften en een bijhorende memorie van toelichting, gebundeld in één document,
wordt definitief vastgesteld.
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Art. 4. De plannen worden onderworpen aan de formaliteiten voorgeschreven door
artikel 2.2.15. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening.
Art. 5. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere
uitvoering van deze beslissing.
13. Grondreglement brandweer.
De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, verduidelijkt waarom alsnog voorgesteld
wordt om het grondreglement van de gemeentelijke brandweer te wijzigen, zo kort
voor de ‘echte’ opstart van de brandweerzone Fluvia.
Ten eerste worden een aantal zaken gecorrigeerd, worden een aantal bemerkingen
weerhouden die geformuleerd werden door FOD Binnenlandse Zaken, naar
aanleiding van de goedkeuring van het grondreglement, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad in 2012. Bij deze goedkeuring werd afgesproken om deze
bemerkingen mee te nemen bij de eerstvolgende aanpassing van het reglement.
De reden waarom het grondreglement vandaag aangepast wordt, is dat er zich in de
voorbije periode soms een problematiek van beschikbaarheid voordeed vanuit de
post Gullegem. De regelgeving inzake snelle adequate hulp legt immers op dat een
wagen slechts mag uitrukken indien een minimale bezetting aanwezig is.
Dit betekent een onderofficier en een aantal brandweermannen. Bij normale
uitrukken gaat dit om 6 mensen.
Nu blijkt dit, gelet op de samenstelling van het huidige korps niet altijd evident.
Wevelgem heeft een korps van vrijwilligers. Deze mensen leveren goed werk. Maar
het is niet zo dat alle vrijwilligers nog ter plaatse werken. Het is dus niet evident om
deze mensen bij een brand overdag in voldoende aantal tijdig op de brandweerpost
te verzamelen. ’s Nachts en in het weekend zijn er geen problemen.
De burgemeester wijst erop dat natuurlijk op vandaag al gewerkt wordt in een
prezone en dat in principe vanuit 2 posten uitgerukt wordt, zodat er geen vrees
moet zijn dat er te laat geblust wordt, maar het is toch niet wenselijk dat het lokale
korps niet tijdig zou kunnen vertrekken.
In overleg met de dienstchef blijkt dat een aanvulling van het kader met een tiental
mensen nuttig zou zijn in functie van de beschikbaarheid. Het kader voorziet in
40 brandweermannen. Dit aantal zou verhoogd worden tot 50.
De overtuiging leeft trouwens dat deze plaatsen effectief ingevuld zouden kunnen
worden. In het verleden zijn al minder succesvolle oproepen gepasseerd voor
nieuwe vrijwilligers. Maar de brandweerkorpsen zelf maken ook de nodige
publiciteit, helpen rekruteren. Zo zijn er momenteel 8 à 9 spontane sollicitaties
vanuit Gullegem.
De burgemeester wijst erop dat met deze verhoging in realiteit het totaal van het
huidige kader niet overschreden zal worden, want heel wat onderofficieren en
officieren zijn op vandaag niet ingevuld.
De burgemeester wil van de gelegenheid gebruik maken om nog iets te zeggen over
de brandweerhervorming, in het bijzonder over het financieel aspect. Momenteel
lopen de onderhandelingen tussen de 14 gemeenten, tussen de 14 burgemeesters,
over de verdeelsteutel voor de gemeentelijke bijdragen aan de brandweerzone.
Het is evident dat dit geen makkelijke discussie is, want als het over de centen gaat,
kijkt iedereen naar zijn eigen portemonnee, is iedereen bezorgd over zijn
gemeentekas.
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De burgemeester wijst erop dat de prognoses, op basis van de wettelijke criteria,
wijzen op een flinke meerkost voor de gemeente Wevelgem. Wevelgem beschikt tot
op vandaag over een bijzonder goedkope brandweer, met allemaal vrijwilligers. De
stad Kortrijk heeft meer dan 40 beroepsbrandweermensen.
De wet legt dus een verdeling van de tekorten van de zone op volgens een aantal
criteria, zoals het inwonersaantal, de oppervlakte, …
De burgemeester zegt dat het zijn taak is om deze discussie hard te voeren. De
ramingen die momenteel circuleren, zouden immers een veel hogere uitgave voor
de brandweer vergen van de gemeente dan wat vandaag het geval is. Dit zou niet
billijk zijn en hij pleit er dan ook voor om verder te kijken dan de wettelijke criteria.
Een solidair verhaal is vereist. Als voorbeeld verwijst hij naar de zone Midwest, de
zone rond centrumstad Roeselare, waar bij de berekening van de bijdrage volop
rekening gehouden wordt met de al dan niet aanwezigheid van beroepsmensen op
het grondgebied van de gemeente. Het is inderdaad zo dat als Kortrijk de kost van
zijn 44 beroepsmensen verspreidt over alle andere gemeenten van de zone, dan zal
dat voor hen een serieuze bonus betekenen, maar zal dat van vele anderen een
serieuze bijdrage vergen. Vraag is wat het baat om als gemeente heel wat meer bij
te dragen, zonder dat de dienstverlening verbetert.
Het is evident dat hieromtrent zwaar gediscussieerd wordt. Indien er in november
geen akkoord is, dan wordt het wettelijk systeem gevolgd. Op vandaag is in de
meeste zones nog geen akkoord. Maar dit wettelijk systeem wordt niet automatisch
gestart, eerst is er een bemiddeling voorzien door de provinciegouverneur. In deze
verzoeningsprocedure kan nog een regeling weerhouden wordt die beperkt afwijkt
van de wettelijke regels. De individuele dotatie mag dan hoogstens 30% afwijken
van wat ze wettelijk zou zijn.
De heer Seynhaeve spreekt de hoop uit dat er snel tot een goed akkoord gekomen
wordt en dat de gemeente snel weet hoeveel extra budget moet weerhouden voor de
brandweer, zodat dit kan meegenomen worden in de budgetopmaak voor 2015.
Hij besluit dat op federaal niveau een akkoord wordt opgemaakt, dat ook voorziet in
een loonsverhoging voor de brandweermensen. Hij stelt vast dat de federale
overheid daar niet alle vereiste middelen tegenoverzet. En het gelag zal vooral
betaald worden door grotere gemeenten die op vandaag met veel vrijwilligers
werken, zoals Waregem en Wevelgem in de zone Fluvia.
De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, heeft opgemerkt dat de brandweer momenteel
kalenders voor 2015 verkoopt aan 4,50 euro. Hij vraagt zich af wat met die
opbrengst gebeurt.
De burgemeester antwoordt dat deze verkoop georganiseerd wordt voor de eigen
vriendenkring. Deze groep organiseert hiermee een aantal activiteiten. Hij zegt dat
dit potje ook wel eens gebruikt wordt om iets nuttigs te kopen voor de kazerne.
De heer Seynnaeve vraagt of dit officieel geboekt wordt.
De burgemeester verwijst voor een antwoord naar de verantwoordelijken van de
vriendenkring. Dit is alvast niet voor de gemeentekas.
*

*
*
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DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het organiek reglement brandweer zoals vastgesteld door de gemeenteraad
op 13 april 2012;
Gelet op de wet d.d. 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, in het
bijzonder artikel 13;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de
leden van de openbare hulpdiensten;
Gelet op de ministeriële omzendbrief d.d. 22 september 2009 betreffende de taken
van de officier-geneesheer van de openbare brandweer;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 8 november 1967 houdende, voor de vredestijd,
organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie
van de hulpverlening in geval van brand;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van
gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke
brandweerdiensten;
Gelet op de ministeriële omzendbrief d.d. 16 september 1971 betreffende het
koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van
gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke
brandweerdiensten;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en
vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers;
Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 d.d. 10 november 1967 betreffende de
uitoefening van de gezondheidsberoepen;
Gelet op de e-mail d.d. 30 maart 2012 van de heer Marc Heylenbosch van de
FOD Binnenlandse Zaken, algemene directie civiele veiligheid;
Gelet op het schrijven d.d. 20 juni 2012 van de heer provinciegouverneur houdende
kennisgeving van zijn goedkeuringsbeslissing onder voorbehoud d.d. 18 juni 2012;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 2013 tot wijziging van artikel 23 van
de bijlagen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de
modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de
gemeentelijke brandweerdiensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de
minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen;
Overwegende dat, overeenkomstig het grondreglement, de officier-dienstchef de
dienst leidt; dat hoewel de leden-vrijwilligers-brandweermannen niet aangesteld
worden voor een bepaalde post, ze de facto wel verbonden zijn aan een bepaalde
post aangezien ze zich dienen beschikbaar te melden voor een bepaalde post; dat de
officier-dienstchef de toewijzing aan een bepaalde post bepaalt;
Overwegende dat blijkt dat er in de post Gullegem regelmatig een tekort aan
beschikbaarheid van voldoende manschappen is om te voldoen aan de minimale
personeelsbezetting van de brandweervoertuigen; dat bij eventuele calamiteit, de
post Gullegem desgevallend niet kon/zal kunnen uitrukken wegens het niet voldoen
aan die minimale personeelsbezetting terwijl ze wel de snelst adequate hulp zouden
kunnen bieden; dat het belangrijk is dat ook de post Wevelgem over voldoende
beschikbare manschappen beschikt; dat het om veiligheidsredenen aangewezen lijkt
om het personeelskader van het gemeentelijk brandweerkorps uit te breiden met
10 brandweermannen;
Gelet op de geplande brandweerhervorming;
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Overwegende dat het eenvormig administratief en geldelijk statuut i.k.v. de
brandweerhervorming op heden verwacht wordt om in werking te treden begin
2015;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, §3 en artikel 43, §2, 2°;
BESLIST EENPARIG:
ENIG ARTIKEL: Het grondreglement brandweer zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbesluit van 13 april 2012 wordt hervastgesteld als volgt:
HOOFDSTUK I ORGANISATIE, TAAK EN SAMENSTELLING VAN DE
BRANDWEERDIENST

Artikel 1.
De brandweerdienst Wevelgem is een autonoom korps. Het bestaat uit één korps
met vestigingspunten in de deelgemeenten Wevelgem en Gullegem.
Hij is een vrijwilligersdienst.
Artikel 2.
Onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester, wordt de dienst geleid door
de officier-dienstchef. Deze draagt, in het raam van dit organiek reglement, van het
reglement van orde en van de onderrichtingen die hem door de burgemeester
worden verstrekt, de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de goede werking en
de tucht van de dienst.
Bij afwezigheid van de dienstchef worden zijn bevoegdheden door de aanwezige
officier of, bij diens ontstentenis, door de aanwezige onderofficier met de hoogste
graad, uitgeoefend. Bij gelijkheid in graad wordt het bevel gevoerd door de officier
of bij zijn ontstentenis, door de onderofficier met de meeste graadanciënniteit.
Artikel 3.
De brandweerdienst is belast met de taken die hem opgedragen zijn, krachtens de
wetten en de reglementen inzake brandbestrijding. In meer wordt de
brandweerdienst gelast met de brandweeropdrachten vermeld in het koninklijk
besluit van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming
tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming.
De leden van de brandweerdienst mogen als zodanig niet worden ingezet voor
andere taken dan die welke voor die dienst vastgesteld zijn.
Artikel 4.
De dienst wordt zodanig georganiseerd dat voldoende manschappen (personeel en
kaders) te allen tijde klaar staan om binnen de kortst mogelijke tijd op te treden.
Artikel 5.
De leden-vrijwilligers van de dienst kunnen door de officier-dienstchef of zijn
plaatsvervanger opgeroepen worden in de volgende gevallen:
1. voor hun theoretische en praktische opleiding, voor de oefeningen, waarvan het
minimumaantal op twaalf per jaar wordt vastgesteld alsook voor inspecties.
2. voor elke interventie of taak die tot de opdrachten van de brandweerdienst
behoort.
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Zij kunnen eveneens voor dienstnoodwendigheden door de burgemeester worden
opgeroepen.
Artikel 6.
Het personeelskader van het gemeentelijk brandweerkorps (m/v) wordt vastgesteld
als volgt:
GRADEN
I. Operatief personeel
Luitenant-dienstchef
Luitenant (uitdovend)
Onderluitenant
Adjudant
Sergeant-majoor
Eerste sergeant
Sergeant
Korporaal
Brandweerman

AANTAL
1
2
41
2
4
4
8
16
50

Totaal I
II. Technisch en administratief personeel
Ambulanciers-niet brandweermannen

89

Totaal II
II. Personeel belast met bijzondere taken
Onderluitenant of luitenant-geneesheer

10

Totaal III

Algemeen totaal

10

1
1

100

In uitzonderlijke omstandigheden mag de gemeenteraad beslissen om tijdelijk het
aantal brandweermannen, zoals vastgesteld in het kader, te overschrijden.
Deze mogelijkheid is strikt beperkt tot de aanwerving van stagiairbrandweermannen en dit slechts ten getale van de effectieve brandweermannen
waarvan het ambt binnen een periode van maximaal 24 maanden eindigt in
toepassing van artikel 23 van dit reglement.
Met de ‘(leden-)(vrijwilligers-)brandweermannen’ wordt het operatief personeel en
het personeel belast met bijzondere taken bedoeld, behoudens waar uitdrukkelijk
een specifieke graad wordt bedoeld.
Met de ‘(leden-)(vrijwilligers-)ambulanciers(-niet brandweermannen)’ wordt het
technisch en administratief personeel bedoeld.
Met de ‘(leden-)vrijwilligers’ wordt het operatief personeel, het technisch en
administratief personeel en het personeel belast met bijzondere taken bedoeld.
1

De uitdovende graad van luitenant blokkeert de graad van onderluitenant voor een gelijk aantal.
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HOOFDSTUK II PERSONEEL
Artikel 7.
Het beroepspersoneel heeft de hoedanigheid van gemeentepersoneel.
Het vrijwilligerspersoneel heeft die hoedanigheid niet. Tijdens de duur van de
prestaties bij de brandweerdienst valt het onder het stelsel bepaald door dit
reglement en door de dienstnemingsakte.
Artikel 8.
(opgeheven)
I. Andere personeelsleden dan de officieren
Sectie I - Aanwerving
A. BEPALINGEN VOOR HET BEROEPSPERSONEEL
Artikel 9.
Elke benoeming in vast verband wordt voorafgegaan door een stage, die
georganiseerd wordt overeenkomstig de artikelen 12 tot 15.
De aanwerving geschiedt in de graad van brandweerman.
De aanwervingsvereisten zijn dezelfde als deze bepaald in artikel 10.
B. BEPALINGEN VOOR HET VRIJWILLIGERSPERSONEEL
Artikel 10.
i. De aanwervingsvereisten voor de graad van brandweerman zijn de
volgende:
Elke effectieve indienstneming wordt voorafgegaan door een stage, die
georganiseerd wordt overeenkomstig de artikelen 12 tot 15 van dit reglement.
Behoudens andersluidende bepalingen betreffende de bijzondere ambten, geschiedt
de aanwerving in de graad van brandweerman.
De aanwervingsvereisten voor de graad van brandweerman zijn de volgende:
 de nationaliteit bezitten van een EU-lidstaat
 minstens 18 jaar oud zijn bij de eerste dienstneming in een brandweerdienst
 tenminste 1,60 m groot zijn
 van goed zedelijk gedrag zijn, aan te tonen via een uittreksel uit het strafregister,
afgeleverd sedert maximum 3 maanden
 in orde zijn met de dienstplichtwetten
 geschikt bevonden zijn ingevolge een geneeskundig onderzoek, verricht door de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die daarbij dient vast te stellen dat de
kandidaat medisch geschikt is voor de functie van brandweerman
 slagen in de proeven inzake lichamelijke geschiktheid, vastgesteld als volgt:
Op de onderstaande proeven staan geen punten. De kandidaten moeten slagen in 8
van de 10 proeven. Een kandidaat komt evenwel niet in aanmerking indien hij niet
slaagt in proef C (evenwicht) en proef E (beklimmen van de luchtladder).
De beoordeling gebeurt door een selectiecommissie die minstens bestaat uit de
officier-dienstchef en een officier van een extern brandweerkorps. De leden van de
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selectiecommissie worden aangeduid door het college van burgemeester en
schepenen.
A. Voorligsteun (10 maal)
Het lichaam, dat op de handen en de voeten steunt, vormt een rechte lijn van de
schouders tot de hielen terwijl de armen loodrecht op de grond staan. Tijdens de
oefening moet de borst de grond lichtjes raken. Armen buigen/strekken.
B. Buigen van de armen (4 maal)
In hang aan de boom of de brug, de handen in pronatie, d.w.z. de palm naar
binnen.
Het toestel wordt op zulkdanige hoogte geplaatst dat de voeten de grond niet
raken. Voor de goede uitvoering is vereist dat de kin boven de brug uitkomt.
C. Evenwicht (in 8 seconden)
Twee pogingen worden aan de kandidaat toegestaan. Op een boom van 7 tot
10 cm breed, 3,50 m lang, geplaatst op een hoogte van 1,20 m. Vrije manier van
op- en afstijgen; de proef wordt gechronometreerd bij het geven van het signaal
wanneer de kandidaat zich in evenwicht op de boom gesteld heeft.
De chronometer wordt stilgelegd bij het einde van het parcours, vóór de
kandidaat van het toestel afstijgt, de voet voorwaarts gestrekt op het uiteinde van
de boom.
D. 4 m touw klimmen (in 15 seconden) (nul meter = ooghoogte)
Twee pogingen, met een tussenpoos van 15 min., worden aan de kandidaat
toegestaan.
Het startsein wordt aan de kandidaat gegeven wanneer deze bij het touw staat, de
armen langs het lichaam.
E. Beklimmen van de luchtladder (20 m - in 40 seconden)
Twee pogingen, met een tussenpoos van 15 min., worden aan de kandidaat
toegestaan.
De start gebeurt vanaf de voet van de ladder. De kandidaat houdt de armen langs
het lichaam en raakt de ladder niet aan voor de start. De ladder staat nergens
tegen en heeft een helling van 70°.
F. Dragen over 50 meter (in 30 seconden)
Twee pogingen, met een tussenpoos van 30 min., worden aan de kandidaat
toegestaan.
De proef bestaat in het dragen van een persoon van hetzelfde gewicht, op 5 kg
na, als de drager.
Hulpgreep bij een arm en een been. Het startsein wordt aan de kandidaat gegeven
wanneer hij de last heeft opgenomen.
G. Lengtesprong, zonder aanloop (2 m)
Twee pogingen, met een tussenpoos van 5 min., worden aan de kandidaat
toegestaan.
Start: voeten gesloten achter een lijn. De afstand wordt bepaald door het dichtst
bij de startlijn achtergelaten spoor, ongeacht met welk lichaamsdeel de grond
werd geraakt.
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H. Dieptesprong (2m)
De kandidaat start vanuit de strekstand en mag geen tussensteun hebben.
Het neerkomen gebeurt op een tapijt.
I. 600 m lopen (in 2 min en 45 seconden)
J. Zwemmen (50 m)
 Onder de kandidaten die de gestelde voorwaarden vervullen, wordt voorrang
verleend aan de houders van brevetten, afgeleverd door een erkend
opleidingscentrum inzake brandweer.
Het geneeskundig onderzoek en de proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn
eliminerend en gaan elke andere selectieproef vooraf.
Houders van een brevet, afgeleverd door een erkend opleidingscentrum, die tot ten
minste 3 maanden voorafgaand aan de indienstneming actief waren in een
brandweerkorps van een andere gemeente, kunnen, wanneer ze eerstgenoemd
brandweerkorps verlaten, mits gunstig advies van de officier-dienstchef, in dienst
treden bij het brandweerkorps van Wevelgem in de graad van brandweerman en
derhalve voorrang worden verleend, mits zij voldoen aan de aanwervingsvereisten.
Elke kandidatuur moet schriftelijk aan de burgemeester gericht worden.
Kandidaten die geschikt bevonden zijn ingevolge een geneeskundig onderzoek en
geslaagd zijn voor de proeven inzake lichamelijke geschiktheid worden in een
werfreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur 2 jaar bedraagt na het
afleggen van deze proeven.

ii. De aanwervingsvereisten voor ambulanciers-niet brandweerman zijn de
volgende:
Elke effectieve indienstneming van het technisch en administratief personeel wordt
voorafgegaan door een stage, die georganiseerd wordt overeenkomstig de artikelen
12 tot 15 van dit reglement, behoudens artikel 12, 2de lid dat niet van toepassing is
op het technisch en administratief personeel.
 de nationaliteit bezitten van een EU-lidstaat
 minstens 18 jaar oud zijn bij de eerste dienstneming in een brandweerdienst
 van goed zedelijk gedrag zijn, aan te tonen via een uittreksel uit het strafregister,
afgeleverd sedert maximum 3 maanden
 in orde zijn met de dienstplichtwetten
 houder zijn van een brevet van hulpverlener-ambulancier, zoals voorzien in de
wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en
latere wijzigingen of vrijgesteld zijn conform het koninklijk besluit van
13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor
hulpverleners-ambulanciers en later wijzigingen of conform het koninklijk
besluit van 10 november 1967, nr. 78, betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen en latere wijzigingen
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 houder zijn van een geldige badge van ambulancier in het kader van de
dringende geneeskundige hulpverlening, afgeleverd door de FOD
volksgezondheid.
De aanstelling gebeurt door het college van burgemeester en schepenen na advies
van een selectiecommissie die ten minste bestaat uit de officier-dienstchef en de
officier-geneesheer. De leden van de selectiecommissie worden aangeduid door het
college van burgemeester en schepenen.
De selectiecommissie organiseert een sollicitatiegesprek.
Bij werving wordt voorkeur gegeven aan en in deze volgorde:
- de houders van de bijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleger of
gegradueerde verpleegster in intensieve zorg en spoedgevallenzorg.
- de kandidaten die tijdens de week overdag dienst kunnen doen. Indien de
kandidaat werknemer is en zich tijdens zijn werktijd beschikbaar stelt, dient
een verklaring te worden voorgelegd waaruit blijkt dat de kandidaat tijdens
zijn/haar werktijd beschikbaar is voor oproepen.
- de houders van een rijbewijs C.
Elke kandidatuur moet schriftelijk aan de burgemeester gericht worden.
Artikel 11.
De leden-vrijwilligers ondertekenen, voor hun indiensttreding als stagiair, een
dienstnemingscontract voor de duur van de stage. Zij kunnen hun dienstneming te
allen tijde verbreken met 1 maand opzegging.
Het dienstnemingscontract dat de leden-vrijwilligers als stagiair tegentekenen,
vermeldt:
1. naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en geboortedatum, evenals de woonplaats;
2. de dag met ingang waarvan de vrijwilliger in dienst is genomen;
3. de graad en vergoeding welke de vrijwilliger wordt toegekend;
4. de ontvangstmelding van een uittreksel uit de polis arbeidsongevallen;
5. de ontvangstmelding van een uittreksel uit de polis overlijdensverzekering;
6. de verklaring van kennisname van en onderwerping aan het organiek reglement
en het reglement van orde.
Sectie 2 - Stage en opleiding
Artikel 12.
Niemand wordt tot de stage toegelaten tenzij hij of zij aan de aanwervingsvereisten
voldoet. De duur van de stage bedraagt één jaar.
De stagiair-brandweermannen dienen de opleiding te volgen die daartoe wordt
georganiseerd in de provinciale centra voor de opleiding van de brandweerdiensten,
waar hun het brevet van kandidaat-brandweerman wordt uitgereikt.
Artikel 13.
De dienstchef en de leider van de operaties waken ervoor dat de stagiairs slechts aan
de operaties deelnemen in de mate dat hun theoretische en praktische vorming zulks
toelaat.
Artikel 14.
De stagecommissie, samengesteld uit de dienstchef, officieren en onderofficieren
maakt, aan het einde van de stage, ten behoeve van de benoemende of
indienstnemende overheid, een verslag op over iedere stagiair.
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Zij stelt voor:
 hetzij de benoeming in vast verband voor een beroepsstagiair of de effectieve
indienstneming voor een stagiair vrijwilliger.
 hetzij de verlenging van de stagetermijn voor de duur van ten hoogste tweemaal
zes maanden.
 hetzij de afdanking. Dit kan eveneens tijdens de stage en eventueel tijdens de
verlengde stage, volgens dezelfde procedure worden voorgesteld wanneer de
wijze van dienen van de stagiair niet voldoet.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie verleend om een
beslissing te nemen tot verlenging van de stage voor de duur van ten hoogste
tweemaal zes maanden.
Artikel 15.
Het in artikel 14 bedoelde verslag wordt aan de belanghebbende schriftelijk
meegedeeld en door hem medeondertekend. Deze beschikt over een termijn van
acht dagen, te rekenen vanaf de dag van de ondertekening door hem, om bezwaar in
te dienen bij de benoemende of indienstnemende overheid.
Sectie 3 – Benoeming, indienstneming en loopbaan
Artikel 16.
Op grond van het einde-stageverslag kan de stagiair-brandweerman in vast verband
worden benoemd, als hij lid is van het beroepspersoneel, of effectief in dienst
worden genomen, zo hij vrijwilliger is, door de gemeenteraad en de stagiairambulancier door het college van burgemeester en schepenen.
Het dienstnemingscontract dat de vrijwilliger tegentekent bij zijn effectieve
indienstneming, voor de duur van vijf jaar, bevat dezelfde vermeldingen als het
dienstnemingscontract bedoeld in artikel 11.
Deze indienstneming is hernieuwbaar. Behoudens ontvangst van een opzegging
vanwege de bevoegde overheid, wordt de dienstneming stilzwijgend verlengd.
Deze opzegging dient aan de betrokkene te worden betekend uiterlijk drie maanden
vóór het verstrijken van de lopende termijn.
Artikel 17.
Wanneer een betrekking vacant is, die bij wijze van bevordering wordt toegewezen,
wordt het personeel van de dienst daarvan door middel van een dienstnota in kennis
gesteld. In die nota worden de te vervullen voorwaarden, de eventueel opgelegde
proeven en de stof ervan, alsmede de uiterste datum voor het indienen van de
kandidatuur, opgegeven.
Artikel 18.
Elke kandidatuur moet schriftelijk aan de burgemeester gericht worden.
Artikel 19.
De vereisten voor toegang tot de bevorderingsgraden zijn de volgende:
Kunnen bevorderd worden tot korporaal, de leden van het gemeentelijk
brandweerkorps die voldoen aan de onderstaande voorwaarden:
 Minstens 5 jaar dienst in het korps, de stageperiode wordt meegerekend voor de
berekening van de dienstanciënniteit
 Gunstige beoordeling door de dienstchef
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 Houder zijn van het brevet van korporaal of van een door het koninklijk besluit
van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de openbare hulpdiensten (en
zijn latere wijzigingen) gelijkgesteld brevet, uitgereikt door een erkend
opleidingscentrum.
Kunnen bevorderd worden tot sergeant, de leden van het gemeentelijk
brandweerkorps die voldoen aan de onderstaande voorwaarden:
 Minstens 5 jaar dienst in het korps, de stageperiode wordt meegerekend voor de
berekening van de dienstanciënniteit
 Gunstige beoordeling door een examencommissie die minstens bestaat uit de
officier-dienstchef en een officier van een extern brandweerkorps
 Houder zijn van het brevet van sergeant of van een door het koninklijk besluit
van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de openbare hulpdiensten (en
zijn latere wijzigingen) gelijkgesteld brevet, uitgereikt door een erkend
opleidingscentrum.
Kunnen bevorderd worden tot eerste sergeant en sergeant-majoor, de leden van het
gemeentelijk brandweerkorps die voldoen aan de onderstaande voorwaarden:
 Minstens 5 jaar dienst in het korps, de stageperiode wordt meegerekend voor de
berekening van de dienstanciënniteit
 Gunstige beoordeling door een examencommissie die minstens bestaat uit de
officier-dienstchef en een officier van een extern brandweerkorps
 Houder zijn van het brevet van sergeant of van een door het koninklijk besluit
van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de openbare hulpdiensten (en
zijn latere wijzigingen) gelijkgesteld brevet, uitgereikt door een erkend
opleidingscentrum.
Kunnen bevorderd worden tot adjudant, de leden van het gemeentelijk
brandweerkorps die voldoen aan de onderstaande voorwaarden:
 Minstens 5 jaar dienst in het korps, de stageperiode wordt meegerekend voor de
berekening van de dienstanciënniteit
 Gunstige beoordeling door een examencommissie die minstens bestaat uit de
officier-dienstchef en een officier van een extern brandweerkorps
 Houder zijn van het brevet van adjudant of van een door het koninklijk besluit
van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de openbare hulpdiensten (en
zijn latere wijzigingen) gelijkgesteld brevet, uitgereikt door een erkend
opleidingscentrum.
Indien met het oog op een bevordering voor een van de graden vermeld in
artikel 19, meerdere kandidaturen worden ingediend, door personen die naast het
voor de graad vermelde brevet, tevens houder zijn van een hoger brevet, wordt door
de bevorderende overheid voorrang verleend aan de kandidaat die houder is van een
hoger brevet. Bij gelijkheid van bedoelde brevetten heeft de kandidaat met de
hoogste graad voorrang. Bij gelijkheid van graad, heeft de kandidaat met de meeste
dienstjaren binnen het brandweerkorps van Wevelgem voorrang.
De toegang tot het officiersniveau wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen
van het koninklijk besluit van 19 april 1999 en zijn latere wijzigingen tot
vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de
benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare
brandweerdiensten.
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Artikel 20.
De benoeming, de indienstneming of de bevordering worden door de burgemeester
of zijn gemachtigde rechtstreeks aan de belanghebbende meegedeeld en ter kennis
gebracht van de andere leden van de dienst.

II. Alle personeelsleden
Sectie 1 - Beëindigen van het ambt
A. BEPALINGEN VOOR HET BEROEPSPERSONEEL
Artikel 21.
Het ambt van de beroepsleden van de brandweerdienst eindigt definitief door
vrijwillig ontslag, ontslag van ambtswege of afzetting.
Ter zake van vrijwillig ontslag geldt dezelfde regeling als voor de andere
gemeenteambtenaren.
Wanneer de betrokkene niet meer voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in
artikel 9, dan wordt door de benoemende overheid het ontslag van ambtswege
uitgesproken.
Afzetting wordt uitgesproken door de gemeenteraad. Zij behoeft goedkeuring van
de provinciegouverneur voor de officieren en van de deputatie voor de andere leden
van de dienst.
Het ambt van de beroepsleden van de dienst eindigt eveneens wanneer de
betrokkene definitief ongeschikt is tot het vervullen van zijn ambt, als bepaald in
artikel 117 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale
vooruitgang en financieel herstel en in het koninklijk besluit van 20 februari 1963
houdende schorsing en beperking van de uitwerking van zekere regelen welke
artikel 117 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale
vooruitgang en financieel herstel inhoudt.
B. BEPALINGEN VOOR HET VRIJWILLIGERSPERSONEEL
Artikel 22.
Aan ieder lid, vrijwilliger-brandweerman van de dienst, dat eervol uit zijn ambt
wordt ontslagen onder de voorwaarden gesteld in artikel 23 en artikel 24, kan de
eretitel van zijn graad worden verleend.
Artikel 23.
Het ambt van de leden-vrijwilligers-brandweermannen van de dienst eindigt:
1° bij het verstrijken van de duur van de dienstneming of van de
wederindienstneming.
2° bij het bereiken van de leeftijdsgrens: eervol ontslag wordt verleend aan de
betrokkene bij het verstrijken van de maand waarin hij de leeftijd van zestig jaar
heeft bereikt.
3° door vrijwillig ontslag: ontslag kan door de betrokkene te allen tijde, mits een
opzegging van drie maanden worden gegeven.
4° door ontslag van ambtswege: dit ontslag vindt plaats op initiatief van de
indienstnemende overheid wanneer de betrokkene de in artikel 10 gestelde
voorwaarden niet langer vervult.
5° door afdanking: wordt door de indienstnemende overheid uitgesproken ten
aanzien van ieder lid:
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a) wegens kennelijk wangedrag
b) wegens miskenning van de tucht
c) in het geval bedoeld in artikel 33.
In het geval bedoeld in het eerste lid, 2°, op verzoek van het lid-vrijwilligerbrandweerman kan de leeftijdsgrens uitgesteld worden tot de maand waarin hij de
leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt, onder volgende minimale voorwaarden:
1° het beschikken over een gunstig advies van de dienstchef;
2° slagen in een cardiorespiratoire test, uitgevoerd door een specialist aangeduid
door de arbeidsgeneesheer.
Wanneer het een vrijwilliger-dienstchef betreft, gelden volgende minimale
voorwaarden:
1° beschikken over een gunstig advies van de burgemeester;
2° slagen in een cardiorespiratoire test, uitgevoerd door een specialist aangeduid
door de arbeidsgeneesheer;
3° beschikken over het brevet dienstchef.
Bedoelde verzoeken dienen schriftelijk en voorafgaandelijk aan de maand waarin
betrokkene de leeftijd van zestig jaar bereikt, gericht aan de burgemeester. Een
nieuw dienstnemingscontract, met een duur van één jaar, wordt opgesteld en is vier
keer verlengbaar met één jaar, mits het voldoen aan bovengestelde voorwaarden.
Het ambt van leden-vrijwilligers-ambulanciers-niet brandweermannen van de dienst
eindigt:
1° bij het verstrijken van de duur van de dienstneming of van de
wederindienstneming.
2° bij het bereiken van de leeftijdsgrens: eervol ontslag wordt verleend aan de
betrokkene bij het verstrijken van de maand waarin hij de leeftijd van vijfenzestig
jaar heeft bereikt.
3° door vrijwillig ontslag: ontslag kan door de betrokkene te allen tijde, mits een
opzegging van drie maanden worden gegeven.
4° door ontslag van ambtswege: dit ontslag vindt plaats op initiatief van de
indienstnemende overheid wanneer de betrokkene de in artikel 10 gestelde
voorwaarden niet langer vervult.
5° door afdanking: wordt door de indienstnemende overheid uitgesproken ten
aanzien van ieder lid:
a) wegens kennelijk wangedrag
b) wegens miskenning van de tucht
c) in het geval bedoeld in artikel 33.
Artikel 24.
Eervol ontslag kan worden verleend aan ieder lid-vrijwilliger van de dienst:
 dat tenminste dertig jaar dienst telt
 dat, na tenminste tien jaar dienst, van ambtswege werd ontslagen ingevolge een
ongeval dat hem in de dienst of naar aanleiding ervan is overkomen.
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Sectie 2 - Plichten
A. PLICHTEN DIE GELDEN VOOR ALLE LEDEN
Artikel 25.
De gemeenteraad bepaalt, bij reglement van orde, de dienstbetrekkingen, de
plichten van de leden en op algemene wijze, de maatregelen betreffende de werking
van de dienst en de uitvoering van de bepalingen van dit reglement.
Artikel 26.
Het is de leden van de dienst verboden naar aanleiding van de uitoefening van hun
ambt, onder eender welk voorwendsel, individueel en voor zich persoonlijk
gratificatiën of beloningen te vragen of te ontvangen.
Artikel 27.
De leden van de dienst, ongeacht hun kwalificatie, zijn ertoe gehouden deel te
nemen aan de hulpoperaties waarvoor hun tussenkomst wordt gevorderd.
B. BIJZONDERE PLICHTEN VAN SOMMIGE LEDEN
Artikel 28.
De beroepskorporaal is inzonderheid belast met het onderhoud van het rollend en
ander materieel van de dienst en met het klaarmaken van de voertuigen en toestellen
voor interventies.
Artikel 29.
De officier-geneesheer moet:
1. instaan voor de opleiding van de leden van de brandweerdienst inzake eerste
zorgen en reanimatie en periodiek herscholingscursussen organiseren.
2. de personeelsleden, die in dienst worden gekwetst, verplegen, zelfs op de plaats
van het ongeval.
3. het geneeskundig materieel periodiek laten nazien, derwijze dat het steeds in
goede staat is.
4. de personeelsleden informeren omtrent de mogelijkheid zich lastens de in dienst
nemende overheid preventief te laten inenten tegen het hepatitis B virus.
5. instaan voor de medische coördinatie van de ambulancedienst.
C. PLICHTEN INGEVAL VAN INTERVENTIES
Artikel 30.
De beroepsleden van de dienst kunnen bij interventies tot langere prestaties
verplicht worden.
Ingeval van ernstige branden of van ander onheil, kunnen de personeelsleden die
niet van dienst zijn, op bevel van de dienstchef, ertoe gehouden zijn om zich
onverwijld naar de brandweerkazerne te begeven. De dienstchef stelt onmiddellijk
de burgemeester in kennis van deze maatregel.
Artikel 31.
De dienstchef treft alle dienstige voorzieningen in overeenstemming met het
reglement van orde, opdat alle voertuigen en toestellen die voor een belangrijke
interventie vereist zijn, gelijktijdig zouden kunnen worden ingezet.
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Artikel 32.
Wanneer, tijdens een brand op het grondgebied van de gemeente, de gedeeltelijke
sloping van een bouwwerk vereist is voor het blussen of het beschermen van
mensenlevens, moet de leider van de operaties de bevelen van de burgemeester niet
afwachten.

Sectie 3 - Onverenigbaarheden
Artikel 33.
Onverminderd de gevallen van onverenigbaarheid genoemd in de nieuwe
gemeentewet of in de gemeentelijke reglementen, is er onverenigbaarheid tussen:
 het ambt van beroepslid van een brandweerdienst en het ambt van lid-vrijwilliger
van dezelfde brandweerdienst;
 het ambt van lid van een brandweerdienst en het ambt van lid van een
politiedienst die deel uitmaakt van de openbare macht, zoals bedoeld in artikel 2
van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;
De overheid bekleed met de bevoegdheid tot benoeming of aanstelling, kan een
lid van de brandweerdienst, dat terzelfdertijd lid is van de lokale politie, toestaan
de functie van brandweerman te blijven uitoefenen, mits evenwel betrokkene lid
was van de brandweerdienst vóór 1 april 1999 en voor zover dit nodig is om de
continuïteit van de betrokken brandweerdienst te verzekeren;
 bovendien is het ieder lid van de dienst verboden werkzaam te zijn of belangen te
hebben zelf of door tussenpersonen:
a) in ondernemingen die materiaal vervaardigen, verkopen of vervoeren voor
brandbescherming, -voorkoming of -bestrijding.
b) in ondernemingen die brandvoorkomingsmaatregelen bestuderen, toepassen of
controleren. Zodra de aanstellende overheid de miskenning van een van de
hierboven vermelde onverenigbaarheden of verbodsbepalingen vaststelt, stelt hij
de betrokkene in gebreke om daaraan binnen de zes maanden een einde te
maken. Ieder lid dat na verloop van die termijn geen gevolg aan de aanmaning
van de gemeenteraad heeft gegeven, wordt afgezet of afgedankt.

Sectie 4 - Hiërarchie en tuchtregeling
A. BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR ALLE PERSONEELSLEDEN
Artikel 34.
Zelfs buiten de prestatie-uren, blijft ieder lid van de dienst dat de reglementaire
tenue draagt, onderworpen aan de hiërarchie, zoals vastgesteld in artikel 6 en moet
het de verplichtingen nakomen die hem krachtens de reglementaire bepalingen
terzake zijn opgelegd.
Artikel 35.
De aard, de reden en de datum van elke opgelegde tuchtstraf worden vermeld in het
persoonlijk dossier van de betrokkene.
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B. BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR HET
VRIJWILLIGERSPERSONEEL
Artikel 36.
Ten aanzien van de leden-vrijwilligers van de dienst kunnen de volgende
tuchtstraffen worden uitgesproken:
1. de terechtwijzing
2. de berisping
3. de schorsing voor de duur van maximum één maand
4. de afdanking.
Artikel 37.
Wat de officieren betreft :
a) worden de terechtwijzing en de berisping uitgesproken door de burgemeester
b) worden de schorsing en de afdanking door de gemeenteraad, op voorstel van de
burgemeester, uitgesproken. De desbetreffende raadsbeslissingen zijn aan de
goedkeuring van de provinciegouverneur onderworpen.
Artikel 38.
Voor de andere leden dan de officieren:
a) worden de terechtwijzing en de berisping door de officier-dienstchef
uitgesproken
b) worden de schorsing en de afdanking door de indienstnemende overheid, op
voorstel van de burgemeester, uitgesproken.
Artikel 39.
Geen enkele straf kan aan de bevoegde overheid worden voorgesteld zonder dat de
betrokkene vooraf gehoord of ondervraagd werd.
Artikel 40.
De schorsing heeft inhouding van elke bezoldiging en beroving van de rechten op
bevordering voor de duur van de straf tot gevolg.

Sectie 5 - Vergoedingen van het vrijwilligerspersoneel
Artikel 41.
i. Vrijwilligers-brandweermannen
De vergoedingen van de prestaties van de leden-vrijwilligers-brandweermannen van
de dienst, voor zover ze niet optreden als ambulancier, worden berekend à rato van
de uren prestaties op basis van het gemiddelde van de weddeschaal van de
overeenstemmende graad van het beroepspersoneel. De vergoedingen van de
prestaties van de leden-vrijwilliger-brandweermannen voor zover ze optreden als
ambulancier, worden vastgesteld à rato van 7 euro per uur prestatie.
Alle interventies alsook elke opleiding aan een erkend provinciaal
opleidingsinstituut, alle oefeningen en wachtdiensten, worden met dienstactiviteit
gelijkgesteld en derhalve vergoed aan 100%.
Het lid-vrijwilliger-brandweerman dat tevens deel uitmaakt van het
gemeentepersoneel, zowel in statutair of contractueel verband, kan per interventie
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de keuze maken uit één van de volgende twee mogelijkheden van
vergoedingsregeling voor interventies waarvan de periode samenvalt met de tijd
waarin hij geacht werd zijn dienstbetrekking bij het gemeentebestuur te vervullen:
1. hij geniet van een dienstvrijstelling voor de tijd nodig voor de interventies
maar daarnaast niet van de vergoeding zoals bepaald in dit artikel. In dit
geval geeft hij binnen een termijn van 14 dagen na de interventie de duur
van de interventie door aan de luitenant-dienstchef en deelt hij mee van de
dienstvrijstelling te willen genieten. De luitenant-dienstchef geeft dit door
aan de personeelsdienst en zorgt tevens voor opname van de interventie in
een periodiek overzicht van de interventies van de leden-vrijwilligersbrandweermannen.
2. hij vraagt verlof, opname overuren of onbetaald verlof voor de tijd nodig
voor de interventies en geniet van de vergoeding zoals bepaald in dit artikel.
In dit geval vraagt hij binnen een termijn van 14 dagen na de interventie
verlof, opname overuren of onbetaald verlof aan voor de duur van de
interventie via het verlofaanvraagdocument dat hij bezorgt aan de
personeelsdienst. Hij bezorgt tevens, binnen dezelfde termijn van 14 dagen,
een kopie van het verlofaanvraagdocument aan de luitenant-dienstchef, die
zorgt voor opname van de interventie in het periodiek overzicht van de
interventies van de leden-vrijwilligers-brandweermannen, vermeld in
keuzemogelijkheid 1.
De luitenant-dienstchef bezorgt het periodiek overzicht waarvan hierboven
sprake aan de personeelsdienst, dit met het oog op administratieve verwerking
en met het oog op uitbetaling van de vergoeding voor interventies waarvoor het
lid-vrijwilliger-brandweerman dat deel uitmaakt van het gemeentepersoneel,
opteert voor keuzemogelijkheid 2.

Graad

referteschaal

Brandweerman-stagiair
Brandweerman
Korporaal
Sergeant
Eerste sergeant
Sergeant majoor
Adjudant
Onderluitenant
Luitenant
Luitenant-dienstchef
Onderluitenant of luitenant geneesheer

PB1
PB2
PB2bis
PB3
PB4
PB5
PB5speciaal
A1
PB19
PB19
A6

De referteschalen worden toegepast vanaf 23 juni 1999 en worden vanaf
1 januari 2002 berekend in euro’s conform de bijlage aan de omzendbrief
BA 2001/10 van 12 juli 2001 van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken met betrekking tot de
omrekening van de salarisschalen van het brandweerpersoneel in euro’s.
Het minimumloon wordt vastgesteld op 1/1976° van deze jaarlijkse
brutobezoldiging.
De vergoedingen worden per kwartaal uitbetaald na het vervallen van de termijn.
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Bij interventies wordt elk begonnen halfuur volledig vergoed. De vergoeding voor
een interventie is minstens gelijk aan de vergoeding voor twee prestatie-uren.
Bij oefening of wacht in de brandkazerne of opleiding wordt elk begonnen halfuur
volledig vergoed.
Voor iedere interventie bij nacht tussen 22 u. en 6 u. wordt de vergoeding verhoogd
met 50%.
Voor interventies ’s zondags of op wettelijke feestdagen, zowel bij dag als nacht,
bedraagt deze verhoging 100%.
In verband met het vergoeden van sommige prestaties zoals vergaderingen,
besprekingen, weekdienst en de niet te vergoeden kosten eigen aan de functie
(m.a.w. alle prestaties buiten deze geleverd in het kader van oefeningen,
interventies of opleiding) wordt aan de luitenant-dienstchef een fictief
maximumcontingent van 15 uren per week toegekend.
In verband met het vergoeden van sommige prestaties zoals vergaderingen,
besprekingen, weekdienst door de officieren (verplicht verblijf in de gemeente) en
niet te vergoeden kosten eigen aan de functie (m.a.w. alle prestaties buiten deze
geleverd in het kader van oefeningen, interventies of opleiding), wordt een fictief
maximumcontingent van wekelijkse prestatieuren bepaald, dat door de
burgemeester op voorstel van de dienstchef, wordt verdeeld onder de officieren met uitzondering van de luitenant-dienstchef - die de prestaties werkelijk verrichten.
Dit wekelijks fictief contingent bedraagt maximum 20 uren per week met een
maximum van 5 uren per week per officier.
Onder de leden vrijwilligers wordt de korpssecretaris aangeduid door de
burgemeester op voorstel van de dienstchef.
Aan de korpssecretaris wordt een fictief contingent toegekend van 3 gepresteerde
uren per week.
In verband met het vergoeden van de prestaties inzake brandpreventie wordt een
fictief maximumcontingent van wekelijkse prestatie-uren bepaald, dat door de
burgemeester op voorstel van de dienstchef, wordt verdeeld onder de leden, die de
prestaties werkelijk verrichten. Dit wekelijks fictief contingent bedraagt 30 uren per
week.
Verlofgeld
De leden vrijwilligers van de dienst die prestaties verrichten die onderworpen zijn
aan de sociale zekerheid, worden onderworpen aan het stelsel van jaarlijkse
vakantie bedoeld in Titel III van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsmaatregelen van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie der loonarbeiders.
Ingeval van cumulatie van een ambt met volledige prestaties met (een) ambt(en)
met onvolledige prestaties kan het vakantiegeld slechts toegekend worden voor het
ambt met volledige prestaties.
In geval van cumulatie van verscheidende ambten met onvolledige prestaties wordt
het vakantiegeld voor elk ambt berekend zonder dat het per maand meer mag
bedragen dan het twaalfde van het vakantiegeld dat zou toegekend worden indien
het hoogst bezoldigd ambt met onvolledige prestaties met volledige uurregeling
werd uitgeoefend.
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ii. Vrijwilligers-ambulanciers
De vergoedingen van de prestaties van de leden-vrijwilligers-ambulanciers-niet
brandweermannen en van de leden-vrijwilliger-brandweermannen voor zover ze
optreden als ambulancier, worden vastgesteld à rato van 7 euro per uur prestatie.
De vergoedingen worden per kwartaal uitbetaald na het vervallen van de termijn.
Verlofgeld
De leden vrijwilligers van de dienst die prestaties verrichten die onderworpen zijn
aan de sociale zekerheid, worden onderworpen aan het stelsel van jaarlijkse
vakantie bedoeld in Titel III van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsmaatregelen van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie der loonarbeiders.
Ingeval van cumulatie van een ambt met volledige prestaties met (een) ambt(en)
met onvolledige prestaties kan het vakantiegeld slechts toegekend worden voor het
ambt met volledige prestaties.
In geval van cumulatie van verscheidende ambten met onvolledige prestaties wordt
het vakantiegeld voor elk ambt berekend zonder dat het per maand meer mag
bedragen dan het twaalfde van het vakantiegeld dat zou toegekend worden indien
het hoogst bezoldigd ambt met onvolledige prestaties met volledige uurregeling
werd uitgeoefend.

iii. Alle vrijwilligers
De reiskosten voor het vervullen van de door de dienstchef behoorlijk gelaste
bijzondere opdrachten, zijn vastgesteld als volgt:
 Ingeval van verplaatsing met het openbaar vervoer, worden de kosten volledig
vergoed op voorlegging van de vereiste bewijzen met dien verstande dat ingeval
van vervoer per trein maximaal de prijs van een treinbiljet voor 2° klasse wordt
vergoed.
 Ingeval van verplaatsing met eigen wagen, worden de werkelijk afgelegde
kilometers vergoed volgens de modaliteiten vastgesteld in artikel 13 van het
koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake
reiskosten en latere wijzigingen.
HOOFDSTUK III GEBOUWEN
Artikel 42.
De gebouwen en lokalen die nodig zijn voor de goede werking van de dienst,
worden door de gemeente te zijner beschikking gesteld. Hij heeft het uitsluitend
gebruik ervan.
Artikel 43.
Het arsenaal van de brandweerdienst moet gemakkelijk herkenbaar zijn. Daartoe
moet bij de ingang op borden of op muren het woord ‘brandweer’ onder een
nachtverlichting worden aangebracht.

324
Zitting van 12 september 2014
Artikel 44.
Het gemeentebestuur dient de nodige initiatieven te nemen om het uitrijden van de
hulpvoertuigen te vergemakkelijken en te beschermen.
Artikel 45.
De brandweerdienst moet aangesloten zijn op het telefoonnet en over ten minste één
oproepnummer, uitsluitend voorbehouden voor de hulpoproepen, beschikken.
Een speciale schakelaar moet het mogelijk maken de hulpoproepen door te geven,
enerzijds naar het kazernement en anderzijds naar de woning van de leden van de
dienst die met de oproeping of de wederoproeping van het personeel belast zijn.
HOOFDSTUK IV MATERIEEL EN BEVOORRADING IN BLUSWATER
Artikel 46.
Het materieel wordt geplaatst in lokalen die door het gemeentebestuur uitsluitend
daarvoor worden bestemd.
Het wordt bewaakt en onderhouden door het personeel, onder toezicht van de
dienstchef of van diens gemachtigde.
Het moet bestendig in goede staat en gebruiksklaar worden gehouden zodat het
steeds voor interventies en oefeningen beschikbaar is.
Het materieel mag, zelfs tijdelijk, niet voor doeleinden vreemd aan de dienst,
gebruikt worden.
Artikel 47.
De brandweerdienst is minstens uitgerust met het materieel conform bijlage 2 van
het koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestijd,
organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie
van de hulpverlening in geval van brand.
Artikel 48.
De hydranten die op of onder de openbare weg zijn geplaatst, staan ter beschikking
van de dienstchef of van zijn gemachtigde die er, te allen tijde, gebruik mogen van
maken voor interventies en oefeningen.
Artikel 49.
De officier-dienstchef doet in de gemeente alle plaatsen opnemen waar water
voorhanden is. Hij stelt aan het gemeentebestuur de nodige maatregelen en werken
voor om het vinden, de toegang en het gebruik van deze plaatsen te
vergemakkelijken. Eventueel stelt hij het aanleggen van bijkomende
winningsplaatsen voor. Bij aanleg of uitbreiding van een watervoorzieningsnet gaat
de dienstchef, die vooraf wordt geraadpleegd na of de ontworpen installaties kunnen
voorzien in de behoeften van bluswater. Eerst doet hij verslag aan de inspectie van
de brandweerdiensten.

HOOFDSTUK V KLEDING EN UITRUSTING
Artikel 50.
Alle leden-brandweermannen van de brandweerdienst ontvangen op kosten van de
gemeente, een diensttenue, een branduitrusting en een uitgangstenue volgens de
voorschriften van het ministerieel besluit terzake. Zij hebben de plicht deze
uitrustingen te onderhouden en in goede staat te bewaren.
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De vrijwilligers-ambulanciers ontvangen op kosten van de gemeente een
diensttenue die bestaat uit een ambulanciersjas en -broek en veiligheidsschoenen.
Zij hebben de plicht deze uitrusting te onderhouden en in goede staat te bewaren.
Artikel 51.
De kledij en de uitrusting, alsook de strikt onontbeerlijke persoonlijke voorwerpen
van het lid van de dienst, die tijdens en tengevolge van de uitoefening van de dienst
beschadigd of abnormaal zijn bevuild, worden hersteld, vervangen of
schoongemaakt door toedoen van de gemeente.
Artikel 52.
De diensttenue, de branduitrusting en de uitgangstenue mogen slechts worden
gedragen bij de uitoefening van de dienst of ter gelegenheid van vergaderingen voor
beroepsbelangen of bij officiële plechtigheden.
Artikel 53.
De diensttenue, de branduitrusting en de uitgangstenue vormen elk een geheel,
waarvan de samenstellende stukken niet afzonderlijk mogen worden gedragen.
Artikel 54.
Alleen het dragen van eretekens, verleend door de Belgische regering, is toegelaten.
Door buitenlandse regeringen uitgereikte eretekens mogen slechts worden gedragen
wanneer bij koninklijk besluit daartoe toelating is verleend.
HOOFDSTUK VI VERZEKERING VAN HET VRIJWILLIGERSPERSONEEL
Artikel 55.
Met het oog op de schadevergoeding voor ongevallen, die aan de leden-vrijwilligers
van de brandweerdienst kunnen overkomen tijdens en ter oorzake van de
uitoefening van hun functies in bevolen dienst, met of zonder materieel, daarin
begrepen de ongevallen die zich kunnen voordoen op weg naar het kazernement of
bij hun terugkeer naar hun woning of naar de plaats waar zij werken, sluit het
gemeentebestuur een polis van gemeen recht af bij een voor de verzekering inzake
arbeidsongevallen erkende verzekeringsmaatschappij.
Die polis dekt eveneens de ongevallen die zich kunnen voordoen tijdens
bijscholingen, lessen of vergaderingen van professionele aard en openbare
demonstraties, zelfs buiten de normale activiteitenzone, alsmede op het traject naar
en van die plaatsen.
Zij waarborgt de vrijwillige leden van de dienst een schadeloosstelling van
tenminste gelijke waarde als verschuldigd zou zijn indien op hen de bepalingen van
de wet van 3 juli 1967 houdende schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de
overheidssector en van het ter uitvoering daarvan vastgestelde koninklijk besluit
van 13 juli 1970, van toepassing waren.
De rente voor overlijden en blijvende invaliditeit wordt berekend op basis van het
bedrag zoals bepaald in artikel 4, §1, tweede lid van voormelde wet van 3 juli 1967.
Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid is de schadeloosstelling gelijk aan het werkelijk
geleden inkomensverlies weliswaar beperkt tot een maximale dagvergoeding gelijk
aan het bedrag bepaald bij artikel 4, §1, tweede lid van voormelde wet van 3 juli
1967 gedeeld door 365.
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Ieder vrijwillig lid van de dienst heeft evenwel het recht de schadeloosstelling te
laten verzekeren op basis van zijn reëel beroepsinkomen, beperkt tot maximum
123 946,76 euro. Hij dient daartoe jaarlijks een met bewijsstukken gestaafde
aangifte te doen bij het gemeentebestuur, tegen ontvangstbewijs.
De werkgever(s) en de verzekeringsinstelling waarbij de getroffene is aangesloten
of waar hij is ingeschreven overeenkomstig de wetgeving inzake verplichte
verzekering tegen ziekte en invaliditeit, zijn gesubrogeerd in de rechten van het
slachtoffer voor wat betreft de vergoedingen die zij op wettelijke of statutaire basis
dienen uit te keren.
Die polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de gemeente waar het ongeval
plaats heeft gehad en wordt gesloten voor het bedrag van tenminste 1 487 361,14
euro per getroffene.
De stagiair-vrijwilliger wordt bij de indienstneming in kennis gesteld van de
bepalingen van de door de in dienst nemende overheid afgesloten
arbeidsongevallenverzekering.
Elke wijziging in de bepalingen van deze polis wordt onmiddellijk aan alle
personeelsleden meegedeeld.
Artikel 55 bis
De in vorig artikel bedoelde verzekering wordt aangevuld met een verzekering ten
gunste van de vrijwilligers aangegaan bij een daarvoor erkende maatschappij.
Die verzekering wordt door de gemeenten verplicht afgesloten om, in geval van
overlijden in dienst of ten gevolge van in dienst opgelopen verwondingen of
ziekten, aan de rechtverkrijgenden de uitbetaling van een som van minimum
12 394,68 euro te waarborgen. Dit bedrag wordt aan de schommelingen van de
index van de consumptieprijzen gekoppeld overeenkomstig de regelen
voorgeschreven bij de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel
waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld, gewijzigd bij koninklijk besluit
nr. 178 van 30 december 1982.
Het bedrag wordt aan de spilindex 138,01 gekoppeld.
De stagiair-vrijwilliger wordt bij zijn indienstneming in kennis gesteld van de
bepalingen van de door de indienstnemende overheid afgesloten
overlijdensverzekering.
Elke wijziging in de bepalingen van de overlijdensverzekering wordt onmiddellijk
aan alle personeelsleden meegedeeld.
Artikel 55ter
Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
 ‘brandweerman’: een lid van de vrijwillige brandweer van het operatief
personeel of personeel belast met bijzondere taken van de gemeente, vanaf de
toelating tot de stage, zoals voorzien in artikel 10 van onderhavig reglement.
 ‘jaar dienst’: elk volledig verlopen kalenderjaar vanaf de toelating tot de stage
van de brandweerman tot op de dag waarop het feit zich voordoet dat aanleiding
geeft tot de toepassing van onderhavige bepalingen.
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§1

Ingeval een brandweerman, al dan niet in bevolen dienst, overlijdt, zal aan
zijn rechtverkrijgenden samen een vergoeding van 49,58 euro per jaar
dienst, met een minimum van 743,68 euro, worden toegekend.
Deze rechtsverkrijgende(n) is (zijn) de personen aangeduid door de
brandweerman bij zijn indienstneming. Bij zijn indienstneming zal
betrokkene gevraagd worden schriftelijk zijn rechtsverkrijgende(n) op te
geven. Hij kan deze te allen tijde schriftelijk wijzigen. Bij aanduiding van
meerdere rechtsverkrijgenden zal, bij vooroverlijden van een van de
rechtsverkrijgenden, de volledige vergoeding toekomen aan de
overgebleven rechtsverkrijgenden.
Bij ontstentenis van aanduiding of bij vooroverlijden van alle
rechtsverkrijgenden, worden de door de instrumenterende notaris
opgegeven erfgenamen of legatarissen van de brandweerman beschouwd
als rechtsverkrijgende(n).
Deze vergoeding wordt uitbetaald op eerste schriftelijk verzoek van, hetzij
een van de rechtverkrijgenden, hetzij de instrumenterende notaris. Deze
staan verder in voor de verdeling van bedoelde vergoeding.
Bij ontstentenis van rechtsverkrijgenden wordt bedoelde vergoeding niet
uitbetaald en komt ze toe aan de gemeentekas.

§2

Ingeval de brandweerman verplicht is het korps te verlaten tengevolge van
een verwonding, opgelopen in bevolen dienst, zal een vergoeding van
49,58 euro per jaar dienst worden uitbetaald.

§3

Aan ieder lid van de vrijwillige brandweer zal, op het ogenblik dat hij
dertig jaar dienst heeft, een premie van 1 487,36 euro worden toegekend.

§4

Ingeval een lid van de vrijwillige brandweerdienst de reglementaire leeftijd
van zestig jaar bereikt heeft vóór hij dertig jaar dienst telt, zal hem een
premie van 49,58 euro per jaar dienst, worden toegekend.

§5

Ingeval een brandweerman die minstens tien gerechtigde dienstjaren kan
laten gelden, om een andere reden dan deze vermeld in §2 en §4, vóór hij
dertig jaar dienst heeft, eervol uit zijn ambt wordt ontslagen wegens ziekte
of invaliditeit, zal hem een premie van 49,58 euro per jaar dienst, worden
toegekend.

§6

Bovenvermelde bedragen zijn gekoppeld aan de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen volgens het stelsel ingericht bij de
wet van 2 augustus 1971, waarbij de hierboven vermelde kapitalen
overeenstemmen met de spilindex 114,20 (100%). Wijzigingen aan de
vermelde kapitalen, ingevolge schommelingen van het indexcijfer, gaan
evenwel slechts in vanaf 1 januari van elk jaar volgens het indexcijfer dat
op dat ogenblik van kracht is en met dien verstande dat breukdelen van 25
euro kapitaal verwaarloosd worden.

§7

De uit te keren bedragen vallen ten laste van de gemeentekas.

§8

Het staat de gemeente vrij om voor de bedragen waarvoor zij kan worden
aangesproken op basis van dit artikel, één of meerdere
verzekeringspolis(sen) af te sluiten.
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De gemeente behoudt evenwel het recht om deze polis(sen) te allen tijde
op te zeggen, zonder daarvoor enige verklaring of rekenschap te moeten
afleggen en zonder dat een brandweerman enig recht of aanspraak zou
kunnen putten uit het afsluiten, onderbreken of opzeggen van deze
polis(sen).
§9

Ingeval de gemeente, in toepassing van voorgaande paragraaf, haar
verplichtingen door middel van één of meerdere verzekeringspolis(sen)
heeft laten dekken, kan de brandweerman geen aanspraak meer maken op
de bedragen die door de verzekeringsmaatschappij worden uitbetaald aan
de gemeente bij het einde van de verzekering en die hoger zijn dan deze
die krachtens bovenstaande paragrafen aan de brandweerman of aan zijn
rechtverkrijgenden verschuldigd zijn.

§10

De bepalingen van dit artikel zijn van kracht op alle gebeurtenissen vanaf
1 januari 1994.

Indien een vrijwillig lid voor de reglementaire leeftijd de dienst verlaat ingevolge
afdanking, heeft hij of zijn rechtverkrijgende geen recht meer op de bijkomende
verzekering.
Elk vrijwillig lid dat, zonder wettige reden, minder dan 40% van de hem in de loop
van een jaar opgelegde prestaties mocht hebben vervuld, moet 60% van de premie
voor het betreffende jaar betalen. Zo hij weigert te betalen, wordt hij of zijn
rechtverkrijgende van het voordeel van de aanvullende verzekering uitgesloten.
HOOFDSTUK VII ADMINISTRATIEVE BESCHEIDEN
Artikel 56.
De officier-dienstchef waakt ervoor dat, overeenkomstig de ministeriële
onderrichtingen terzake, in zijn eenheid de navolgende bescheiden, al of niet
geautomatiseerd, worden gehouden:
1. Het immatriculatieregister of -kaartsysteem: het bevat per lid van de dienst, één
of meer bladen of kaarten, waarop alle inlichtingen van professionele aard staan
vermeld en inzonderheid:
 identiteit, burgerlijke staat
 gezinstoestand (o.m. bij ongeval te verwittigen personen)
 bloedgroep
 immatriculatienummer
 aanduidingen om een dringende terugroeping naar de dienst mogelijk te maken.
2. Het register van de hulpoproepen waarin chronologisch en doorlopend worden
aangetekend:
 het uur en de herkomst van de oproep
 de aard en lokalisering van de brand
 het uur van vertrek en de samenstelling van elke hulpgroep
 het uur van aankomst ter plaatse
 het uur waarop eventueel versterking werd aangevraagd en de herkomst van die
versterking
 het uur van terugkeer in de kazerne.
3. Het register of kaartsysteem der inventarissen: dit moet onderverdeeld worden
volgens de noodwendigheden; het dient inzonderheid precieze aanduidingen te
behelzen omtrent de volgende rubrieken:
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 materieel
 uitrusting
 kleding
 meubilair
 bureelmachines.
4. Het gebruiks- en onderhoudsboekje te voegen bij elk voertuig en toestel.
Daarin wordt vermeld data en uren van gebruik, afgelegde afstanden,
bestemming, bevoorrading in brandstoffen en smeermiddelen, alsmede de
onderhouds- en herstellingswerken. Voor de toestellen zoals pompen en
aggregaten wordt de rubriek ‘afgelegde afstand’ vervangen door ‘duur van
gebruik’.
5. Het aanwezigheids- en prestatieregister waarin de samenstelling van de
verschillende ploegen en de prestatie-uren van elke ploeg wordt opgetekend.
Verder wordt daarin dagelijks de afwezigheden en de redenen ervan vermeld.
6. Het repertorium en de dossiers van de inrichtingen die onder speciale
waakzaamheid vallen: het repertorium kan in een register of op steekkaarten
worden bijgehouden.
Met elke inschrijving stemt een dossier overeen waarin voorkomen, kaarten,
plans, toegangswegen en alle dienstige aanwijzingen omtrent de aard en de
hoedanigheid van de risico’s, alsmede de in de onmiddellijke omgeving
bestaande waterwinningsplaatsen. Bij het uitrukken voor een interventie wordt
het dossier van de betrokken inrichting overhandigd aan de bestuurder van het
eerste interventievoertuig, die het onverwijld afgeeft aan de leider van de
operaties. Ook zorgt de dienstchef ervoor dat een lijst van die inrichtingen in het
brandweerstation wordt opgehangen, opdat alle leden van de dienst ervan kennis
zouden hebben.
7. De opgaven van de plaatsen waar bluswater voorhanden is: het hoofd van de
brandweerdienst waakt ervoor dat kaarten worden opgemaakt, waarop de wegen,
de bebouwde zones en de juiste ligging van de waterwinningsplaatsen duidelijk
zijn aangeduid. Op die kaarten brengt hij alle dienstige vermeldingen aan
omtrent de aard van de waterwinningsplaatsen (hydranten, waterlopen,
reservoirs, enz.), het debiet en de druk, de watervoorzieningsmaatschappij en de
gebruikte koppelingstypes met hun afmetingen.
8. Een persoonlijke steekkaart waarop alle tussenkomsten worden opgetekend
waaraan het lid van de brandweer heeft deelgenomen, met vermelding van de
gevaarlijke stoffen en van het besmettingsrisico waaraan het in voorkomend
geval was blootgesteld. Het lid van de brandweer kan te allen tijde zijn
persoonlijke steekkaart inzien en zijn opmerkingen erop noteren.
Artikel 57.
De officier-dienstchef waakt ervoor dat de volgende verslagen, al of niet
geautomatiseerd, naar het model vastgesteld door de minister van Binnenlandse
Zaken, worden opgemaakt:
1. Het interventieverslag wordt opgemaakt in ten minste vier exemplaren, de eerste
drie exemplaren worden, binnen acht dagen gezonden aan de burgemeester van
de groepcentrumgemeente, aan de burgemeester van de gemeente waar de
interventie plaats vond en aan de bevoegde inspecteur van de brandweerdiensten.
Het vierde exemplaar wordt in het archief van de dienst bewaard.
2. Het bijzonder interventieverslag wordt opgemaakt in tenminste zes exemplaren.
De vijf eerste worden binnen de vier dagen gezonden aan de
groepcentrumgemeente, aan de burgemeester van de gemeente waar de
interventie plaats vond, aan de bevoegde inspecteur van de brandweerdiensten,
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aan de provinciegouverneur en aan de minister van Binnenlandse Zaken; een
zesde exemplaar wordt in het archief van de dienst bewaard.
Dat bijzonder verslag dient te worden opgemaakt voor elke brand die de dood
van tenminste één persoon tot gevolg had of dat het gezamenlijk optreden van
twee of meer hulpdiensten vereiste. Het vervangt het interventieverslag.
3. Het semestrieel activiteitenprogramma is een overzicht van de voor het komende
halfjaar te organiseren opleidingslessen en oefeningen. Het moet vóór 10 januari
en 10 juli van elk jaar aan de burgemeester van de groepcentrumgemeente en aan
de bevoegde inspecteur van de brandweerdiensten worden gezonden.
4. Het jaarlijks activiteitenverslag is de synthese van de activiteiten van de dienst
gedurende het afgelopen kalenderjaar. Het wordt vóór 31 januari in één
exemplaar toegezonden aan de burgemeester van elke gemeente van de
gewestelijke groep, aan de provinciegouverneur, aan de minister van
Binnenlandse Zaken en in tweevoud aan de bevoegde inspecteur van de
brandweerdiensten.
HOOFDSTUK VIII INSPECTIES EN BEZICHTIGINGEN
Artikel 58.
De dienst is onderworpen aan de inspectie, georganiseerd door Koning in uitvoering
van artikel 9 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.
Artikel 59.
Afgezien van de inspectie bedoeld in artikel 58, inspecteert de burgemeester of de
gedelegeerde schepen, de brandweerdienst tenminste eenmaal per jaar. Zo ook
inspecteert de officier-dienstchef geregeld de installaties alsmede het meubilair en
het materieel van de brandweerdienst. Daartoe ziet hij de inventaris na. Hij treft
maatregelen om vastgestelde vergissingen en/of verzuimen recht te zetten en te
verhelpen.
Artikel 60.
Telkenjare bepaalt de burgemeester de datum waarop de overheden van de
gemeenten van de gewestelijke groep de installaties en het materieel van de
brandweerdienst kunnen bezichtigen en ter plaatse alle dienstige inlichtingen
kunnen inwinnen, onder meer omtrent de werking van de brandweerdienst en de
problemen die met de bescherming tegen brand in hun respectieve gemeenten
gepaard gaan.
HOOFDSTUK IX OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 61.
(opgeheven)
HOOFDSTUK X - SLOTBEPALINGEN
Artikel 62.
Dit reglement wordt in drievoud, voor goedkeuring aan de provinciegouverneur
voorgelegd.
Een behoorlijk gewaarmerkt afschrift wordt bezorgd aan:
 de minister van Binnenlandse Zaken
 de bevoegde inspecteur van de brandweerdiensten
 ieder lid van de dienst.
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Artikel 63.
Dit reglement wordt onmiddellijk van kracht na goedkeuring door de
provinciegouverneur.
Voor wat betreft artikel 55ter, §1, zullen de brandweermannen die al in dienst zijn
bij de inwerkingtreding van dit grondreglement, schriftelijk uitgenodigd worden
hun rechtsverkrijgende(n) schriftelijk op te geven.
Artikel 64.
De bepalingen van het thans van toepassing zijnde organiek reglement worden
opgeheven de dag waarop de bepalingen van dit reglement van kracht worden.
14. Gemeentelijke brandweer: openstellen 10 vacante plaatsen stagiairbrandweerman.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 6 van het grondreglement van de gemeentelijke brandweer zoals
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van heden, houdende de vaststelling van
het personeelskader van het gemeentelijk brandweerkorps, onder voorbehoud van
goedkeuring van het grondreglement door de provinciegouverneur;
Overwegende dat er, overeenkomstig het nieuwe grondreglement, 10 plaatsen van
brandweerman (M/V) vacant zijn;
Overwegende dat derhalve 10 plaatsen van stagiair-brandweerman (M/V) kunnen
worden open verklaard onder voorbehoud van goedkeuring van het grondreglement
door de provinciegouverneur;
Overwegende dat, overeenkomstig het grondreglement, de officier-dienstchef de
dienst leidt; dat hoewel de leden-vrijwilligers-brandweermannen niet aangesteld
worden voor een bepaalde post, ze de facto wel verbonden zijn aan een bepaalde
post aangezien ze zich dienen beschikbaar te melden voor een bepaalde post; dat de
officier-dienstchef de toewijzing aan een bepaalde post bepaalt;
Overwegende dat blijkt dat er in de post Gullegem regelmatig een tekort aan
beschikbaarheid van voldoende manschappen is om te voldoen aan de minimale
personeelsbezetting van de brandweervoertuigen; dat bij eventuele calamiteit, de
post Gullegem desgevallend niet kon/zal kunnen uitrukken wegens het niet voldoen
aan die minimale personeelsbezetting terwijl ze wel de snelst adequate hulp zouden
kunnen bieden; dat het belangrijk is dat ook de post Wevelgem over voldoende
beschikbare manschappen beschikt; dat het om veiligheidsredenen aangewezen leek
om het personeelskader van het gemeentelijk brandweerkorps uit te breiden met
10 brandweermannen; dat het om veiligheidsredenen aangewezen lijkt om deze
vacante plaatsen zo vlug mogelijk in te vullen; dat de eigenlijke aanstelling van
nieuwe stagiairs-brandweerman pas kan na de goedkeuring van het grondreglement
door de provinciegouverneur; dat in afwachting evenwel reeds kan gestart worden
de aanwervingsprocedure;
Overwegende dat, luidens artikel 9 van het grondreglement, elke effectieve
indienstneming wordt voorafgegaan door een stage;
Gelet op artikel 10 van het grondreglement waarin de aanwervingsvereisten voor
stagiair-brandweerman zijn opgenomen;
Gelet op artikel 149 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST EENPARIG:
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Art. 1. Bij de gemeentelijke brandweer worden 10 plaatsen van stagiairbrandweerman (M/V) open verklaard onder voorbehoud van goedkeuring van het
grondreglement door de provinciegouverneur.
Art. 2. De algemene aanwervingsvoorwaarden voor de graad van stagiairbrandweerman (M/V) zijn de volgende:
- onderdaan zijn van een EU-lidstaat;
- minstens 18 jaar oud zijn bij de eerste dienstneming in een brandweerdienst;
- tenminste 1,60 m groot zijn;
- van goed zedelijk gedrag zijn, aan te tonen via een uittreksel uit het strafregister,
afgeleverd sedert maximum 3 maanden;
- in orde zijn met de dienstplichtwetten;
- geschikt bevonden zijn ingevolge een geneeskundig onderzoek, verricht door de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die daarbij dient vast te stellen dat de
kandidaat medisch geschikt is voor de functie van brandweerman;
- slagen in de proeven inzake lichamelijke geschiktheid, zoals vastgesteld;
- onder de kandidaten die de gestelde voorwaarden vervullen, wordt voorrang
verleend aan de houders van brevetten, afgeleverd door een erkend
opleidingscentrum inzake brandweer.
Het geneeskundig onderzoek en de proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn
eliminerend en gaan elke andere selectieproef vooraf.
Elke kandidaat dient de opleiding te volgen die daartoe wordt georganiseerd in de
provinciale centra voor de opleiding van de brandweerdiensten, waar het brevet van
kandidaat-brandweerman wordt uitgereikt.
Art. 3. De kandidaturen dienen uiterlijk tegen 30 september 2014 schriftelijk
ingediend bij de heer burgemeester. Aan de kandidaten wordt uitdrukkelijk
meegedeeld dat de eigenlijke aanstelling pas eerst kan na en onder voorbehoud van
de goedkeuring van het grondreglement door de provinciegouverneur.

Bernard GALLE, schepen, Hendrik LIBEER en Nico HELLEBUCK, raadsleden,
verlaten de zitting.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel.
De heer Frank Acke, schepen voor personeel, zegt dat dit voorstel van beslissing in
de lijn ligt van eerdere beslissingen, waarbij een statutaire functie omgezet wordt in
een contractuele. In concreto gaat het nu om een plaats bij de cel begraafplaatsen,
naar aanleiding van de mutatie van een statutair personeelslid van de cel
begraafplaatsen naar de cel groen.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 43, §2, 4° en artikel 103 van het gemeentedecreet;
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 mei 2004 houdende vaststelling
kader, organogram, personeelsbehoeftenplan en functiebeschrijving en de daarop
aangebrachte wijzigingen;
Gelet op het voorontwerp van de gemeentesecretaris van personeelsformatie,
opgemaakt in overleg met het managementteam, cfr. artikel 87, §4 van het
gemeentedecreet, in zitting van 8 juli 2014;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
13 augustus 2014 inzake het voorstel van wijziging personeelsformatie van het
gemeentepersoneel – omvorming statutaire functies in contractuele functies;
Gelet op de syndicale onderhandelingen van 2 september 2014, resulterend in een
protocol van akkoord met ACV openbare diensten;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
28 mei 2014 houdende aanstelling van een statutair technieker begraafplaatsen, als
statutair technieker dienst milieu, cel groen, met ingang van 1 juni 2014;
Overwegende dat hierdoor een statutaire functie technieker begraafplaatsen vacant
is;
Overwegende dat voorgesteld wordt om deze functie om te vormen naar een
contractuele functie en dit op grond van volgende overweging: artikel 104, §2, 3° en
6° van het gemeentedecreet: dit betreft een functie met heel specifieke opdrachten
waarvoor een zekere expertise vereist is;
De technieker begraafplaatsen moet gespecialiseerde taken inzake begrafenissen
uitvoeren en staat in voor het groenonderhoud op de begraafplaatsen. De
begraafplaatsen zijn bovendien meer en meer oases van rust, waar veel groen
aanwezig is. De technieker begraafplaatsen moet instaan voor het groenonderhoud
en hiervoor dus de nodige specifieke kennis en vaardigheden bezitten van groen en
groenonderhoud en van het werken met machines voor groenonderhoud;
Gelet op artikel 104, §2, 3° en 6° van het gemeentedecreet;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. De personeelsformatie van het gemeentepersoneel aan te passen als volgt:
- Omvorming van een openstaande statutaire functie van technieker
begraafplaatsen naar een contractuele functie van technieker
begraafplaatsen.
Artikel 2. De teksten van de beslissing van 14 mei 2004, de daarop aangebrachte
wijzigingen en de teksten van de huidige beslissing zullen gecoördineerd worden.
16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.
De heer Frank Acke, schepen van personeel, zegt dat dit punt jaarlijks terugkeert:
het betreft het kiezen van een alternatieve dag voor de feestdagen die in het
weekend vallen. Dit voorstel is voorbereid door het managementteam en
onderhandeld met de vakbond.
De heer Filip Daem, N-VA, heeft vorig jaar al hieromtrent gesteld en zich, namens
zijn fractie, afgezet tegen de manier waarop de trucen van de foor toegepast worden
om extra dagen toe te kennen.
Hij heeft de richtlijnen en de wetgeving eens opgezocht. Bij de FOD
Werkgelegenheid vindt hij terug dat feestdagen die vallen op een zondag of een
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inactiviteitsdag verplaatst worden naar een activiteitsdag. Dus compensatie van
dergelijke feestdag gebeurt in dagen en niet in uren.
En dat is precies de truc die hier uit de hoed gehaald wordt. Een feestdag wordt
verplaatst naar een vrijdag en omdat de meeste mensen maar een halve dag werken
op vrijdag wordt hier nog een halve dag dienstvrijstelling op een andere dag aan
toegevoegd.
De heer Daem meent dat dit niet wenselijk is. Hij kent de argumenten. Dit is op
basis van bereikte evenwichten, die onderhandeld werden in het verleden. Maar hij
meent dat het gemeentepersoneel al goed bediend wordt ten opzichte van de privé.
Ze krijgen al extra feestdagen toegekend, zoals 2 januari en 2 november, ook
11 juli, waar hij natuurlijk niets op tegen heeft.
De wet voorziet in 10 vaste feestdagen. Er is een wettelijke regeling voorzien die
toegepast kan worden als ze op een inactiviteitsdag vallen.
De heer Daem is dan ook niet akkoord met het voorstel, want de
compensatieregeling die uitgewerkt wordt, is niet conform de regels.
De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, zegt dat de heer Daem dus akkoord is met de
compensatie van een feestdag op bijvoorbeeld een donderdag, maar niet akkoord is
met de compensatie op 2 vrijdagen. Klopt dit?
De heer Daem antwoordt dat dit klopt. Dit is de wet.
De heer Seynhaeve vindt dit een theoretische discussie..
De heer Daem zegt dat dit niet zo is. Als Nieuwjaar valt op een vrijdag, dan krijgen
de mensen toch ook geen halve dag compensatie.
De heer Seynhaeve zegt dat dit inderdaad zo toegepast wordt. Maar valt de feestdag
op een zondag, dan wordt een hele dag compensatie voorzien.
De heer Daem zegt dat een verplaatsing naar vrijdag dus wel gecompenseerd wordt,
op basis van oude afspraken.
De heer burgemeester zal aan het personeel voorstellen om feestdagen die verplaatst
moeten worden nu te plaatsen op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag.
De heer Filip Daem zegt dat dit voor hem gerust een vrijdag mag blijven. Het punt
dat hij maakt, is dat dit niet mag leiden tot een compensatie op een andere dag, met
als reden dat heel wat mensen op vrijdag slechts een halve dag werken.
De heer burgemeester antwoordt dat als het bestuur werkelijk cadeaus wil uitdelen,
dan plaatst ze alle verplaatste feestdagen op een woensdag, want dan moeten de
meeste mensen 9 uur werken. Maar dit gebeurt niet. Het is niet de bedoeling om
cadeautjes uit te delen aan het personeel, zoals geïnsinueerd wordt.
Of misschien is het wel een goed voorstel om feestdagen te verplaatsen naar een
woensdag?
De heer Daem zegt dat hij dan zal moeten zwijgen.
De heer Seynhaeve zegt dat hij dan zal akkoord moeten gaan.
De heer Daem herhaalt dat hij zal moeten zwijgen, maar dat hij nu een wettelijk
punt heeft.
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De heer Seynhaeve beweert niet dat het raadslid geen punt heeft. Hij wil gewoon
zeggen wat dit in de praktijk betekent.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 246, §1 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 december 2008 en
gecoördineerd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van
20 oktober 2010, op grond waarvan de gemeenteraad de feestdagen die samenvallen
met een zaterdag of een zondag dient te vervangen door een andere dag;
Gelet op het overzicht van feestdagen voor kalenderjaar 2015;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van
13 augustus 2014;
Gelet op het overleg in het managementteam van 8 juli 2014;
Gelet op het syndicaal overleg van 2 september 2014;
Gehoord de stemverklaring van de heer Filip Daem, namens N-VA;
BESLIST met 18 stemmen voor (CD&V:13, sp.a: 2, Groen: 2, Vlaams Belang: 1)
bij 7 tegen (N-VA):
Art. 1. Volgend voorstel van feestdagen voor kalenderjaar 2015 vast te leggen:
Donderdag 1 januari
Vrijdag 2 januari
Maandag 6 april (paasmaandag)
Vrijdag 1 mei (dag van de arbeid)
Donderdag 14 mei (O.L.H.-Hemelvaart)
Maandag 25 mei (pinkstermaandag)
Zaterdag 11 juli: feest van de Vlaamse gemeenschap: wordt verplaatst naar vrijdag
15 mei
Dinsdag 21 juli
Zaterdag 15 augustus: O.L.V.-Hemelvaart: wordt verplaatst naar maandag 20 juli
Zondag 1 november: Allerheiligen: wordt verplaatst naar donderdag 24 december
Maandag 2 november
Woensdag 11 november
Vrijdag 25 december
Zaterdag 26 december: tweede kerstmis: wordt verplaatst naar donderdag
31 december
Dienstvrijstellingen:
 Donderdagnamiddag 8 januari
(ter compensatie van verplaatsing feestdag van 11 juli naar vrijdag 15 mei)
De dienstvrijstellingen zijn op alle personeelsleden van toepassing, ongeacht het
aantal uren dat moest gewerkt worden op de vrijdagen waarop de initiële feestdagen
werden verplaatst.
Verder zijn de regels inzake onregelmatige prestaties, zoals opgenomen in de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van toepassing.
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Bernard GALLE, schepen, Hendrik LIBEER en Nico HELLEBUCK, raadsleden,
nemen terug deel aan de zitting.
17. Afsprakennota lokaal netwerk gemeente Wevelgem - OCMW Wevelgem CAW Zuid-West-Vlaanderen.
De heer Frank Acke, schepen van sociale zaken, zegt dat de wetgeving voorziet in
de oprichting van lokale netwerken, bestaande uit gemeente, OCMW en een aantal
sociale partners met als doelstelling mensen in armoede beter te betrekken bij
sportclubs, vrijetijdsactiviteiten… Op basis van een goede afsprakennota kan
hiervoor een subsidie verkregen worden. Deze subsidie kan aangewend worden om
kortingen aan te bieden voor lidgelden of activiteiten, maar kan ook gebruikt
worden om deze mensen op een juiste manier toe te leiden.
De schepen wijst erop dat het inderdaad niet alleen maar om financiële drempels
gaat. Mocht dit zo zijn, dan zou een systeem van kortingen voldoende soelaas
bieden. Daarom wordt in de afsprakennota ook het engagement opgenomen om in
overleg te gaan met verenigingen waarin armen het woord nemen, met sociale
partners, die sociaal-artistieke projecten opzetten zoals de Unie der Zorgelozen, de
Figuranten,…
Daarnaast is ook heel wat sensibiliserend werk nodig bij de vrijetijdsverenigingen.
Deze mensen voelen zich dikwijls buitenstaander. In die zin is een goede opvang
vereist. De mensen moeten zich welkom voelen. Dit is dus een breder verhaal dan
zomaar wat korting geven.
De heer Acke vindt dat het lokaal netwerk zich correct moet positioneren ten
opzichte van andere tegemoetkomingen. In het OCMW zijn er de zogenaamde
‘socupa’-middelen, ter ondersteuning van de sociaal-culturele participatie. Deze
middelen worden ingezet voor het OCMW-cliënteel indien nodig. Daarnaast is er
ook de Uit-pas, waarvan ook sprake in het Vlaams regeerakkoord, waarbij een uitrol
over heel Vlaanderen voorzien wordt. In de regio cultuur Kortrijk is men al volop
bezig met de voorbereiding om tot dergelijke Uit-pas te komen. Dit wordt goed
opgevolgd vanuit de gemeente. Er is een principiële bereidheid om mee te stappen.
Momenteel bestaat de idee om de inkomensgrenzen voor dergelijke pas gelijk te
stellen met de grenzen voor een verhoogde tegemoetkoming in de
ziekteverzekering. Vraag is of dit een goede grens is. De schepen stelt dat de
bedoeling is om binnen het lokale netwerk de grenzen alvast scherper te stellen. Er
moet natuurlijk ook altijd goed gekeken worden hoe dit technisch verwezenlijkt kan
worden.
Het is alvast bedankt dat alle criteria goed op elkaar afgestemd hebben en dat de
verschillende sociale organisaties met elkaar werken en niet tegen elkaar.
Hij omschrijft de idee van een lokaal netwerk als een goed idee. Het lijkt eenvoudig
op het eerste gezicht, meer bepaald een vorm van financiële compensatie. Maar in
feite is het een hele opdracht om effectief tot een hogere deelname van armen te
komen aan het socio-culturele leven.
*
*
*
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende
maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport, in
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het bijzonder artikel 22; dat de Vlaamse regering gemeenten die via lokale
netwerken de participatie in cultuur, jeugdwerk of sport stimuleren, subsidieert;
Overwegende dat het OCMW Wevelgem en het CAW Zuid-West-Vlaanderen
bereid zijn om, samen met de gemeente, een lokaal netwerk op te starten;
Gelet op verschillende overlegmomenten tussen de drie partners, waarbij de
gemeente vertegenwoordigd was door de beleidscoördinator vrije tijd, met het oog
op de opmaak van een afsprakennota vrijetijdsparticipatie;
Gelet op de beslissing in het college van burgemeester en schepenen van
3 september 2014 inzake de goedkeuring van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie
van mensen in armoede;
Gelet op het ontwerp van afsprakennota vrijetijdsparticipatie;
Gelet op het regionale traject dat opgestart werd met het oog op de lancering van
een UIT-pas tegen 1 september 2015; dat de subsidie en de acties in de
afsprakennota vrijetijdsparticipatie zouden kunnen gelinieerd worden met de
regionale acties;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
5 februari 2014 om de opstart van een lokaal netwerk te onderschrijven en te
onderzoeken of een koppeling aan het traject UIT-pas van de regio opportuun is;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, §1 en §2;
BESLIST EENPARIG:
Zijn goedkeuring te hechten aan de afsprakennota vrijetijdsparticipatie als volgt en
een subsidieaanvraag in te dienen:
Lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Wevelgem 2015-2019
Partners: Gemeentebestuur Wevelgem - OCMW Wevelgem - CAW Zuid-WestVlaanderen
Inhoudstafel
Inleiding
1. Geschiedenis van de inspanningen
2. Specifieke inspanningen rond kinderopvang, minderheden en ouderen
3. Opstart samenwerking
4. Visie op de aanpak
a. Criteria
5. Doelstellingen en acties
a. Strategische doelstelling 1
i. Operationele doelstellingen
b. Strategische doelstelling 2
i. Operationele doelstelling
6. Communicatie
Conclusie
Inleiding:
Dat armoede een tastbaar probleem is in de gemeente Wevelgem is aantoonbaar met
cijfers allerhande. De gemeente Wevelgem telde 31 041 inwoners bij aanvang van
2014. Wevelgem heeft een armoede risico van 9,8%, wat neerkomt op het feit dat
ongeveer 3 000 mensen het risico lopen in armoede te verzeilen. Daarnaast is het
cijfer voor de subjectieve armoedemaat 15 % wat wil zeggen dat meer dan
4 500 mensen verklaren moeilijk rond te komen.
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Uit de beschikbare cijfergegevens kunnen we stellen dat ongeveer een 9,8% van de
totale bevolking in Wevelgem geconfronteerd wordt met armoede.
Cijfers ter ondersteuning uit het jaarverslag van het OCMW
BUDGETBEGELEIDING
411 dossiers in totaal.
Er zijn 23 dossiers collectieve schuldenregeling waar het OCMW aangesteld werd
als schuldbemiddelaar en daarnaast ook nog 24 dossiers met externe
schuldbemiddelaar maar waar het OCMW het budgetbeheer opvolgt.
De verwarmingstoelage OCMW Wevelgem werd toegekend aan 37 gezinnen de federale stookolietoelage (aan te vragen bij OCMW): 186 gezinnen.
Er staan 280 budgetmeters in Wevelgem (168 elektriciteit – 112 gas).
Opladingen budgetkaart: 3992 voor elektriciteit – 2705 voor gas.
VOEDSELPAKKETTEN
1253 in 2013.
SOCIO CULTURELE PARTICIPATIE
286 personen.
Naast het beschikbare cijfermateriaal blijkt uit ervaringen van alle lokale actoren
die op een of andere manier in contact staan met de doelgroep dat een significant
deel van de Wevelgemse bevolking binnen de kansarmoede valt.
Een belangrijk punt binnen de armoedebestrijding is ervoor te zorgen dat personen
uit kwetsbare doelgroepen actief deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dit
zorgt er immers voor dat mensen hun netwerk versterken en niet in isolement
verzeilen. Ook vrije tijd is hierbij een belangrijk gegeven. Maatschappelijk
kwetsbaren ervaren hoge drempels bij maatschappelijke dienstverlening en het
sociaal-culturele aanbod.
De derde partner CAW maakt melding dat ongeveer 10% van de mensen die zij
helpen op jaarbasis uit Wevelgem afkomstig zijn.
1. Geschiedenis van de inspanningen
Sinds enkele jaren gebeuren er op verschillende vlakken inspanningen om tot meer
vrijetijdsparticipatie te komen. De drie partners leveren elk hun inspanningen:
De sociale dienst van het OCMW stimuleert deelname aan vrijetijdsactiviteiten bij
kwetsbare groepen enerzijds door de financiële stimulans in het kader van de
middelen uit het koninklijk besluit ter bevordering van de participatie en sociale
activering van kansengroepen en ter bestrijding van de kinderarmoede. Anderzijds
via de organisatie van activiteiten via het buurtwerk of vroeger via de
groepswerking ‘De Vlinderboom’ (groepswerk met kwetsbare moeders van jonge
kinderen).
De financiële tussenkomsten voor vrijetijdsbesteding worden door het OCMW
systematisch gebaseerd op een financieel en sociaal onderzoek dat de behoefte aan
een tussenkomst aantoont. Slechts een beperkt deel van de OCMW-klanten komt
hiervoor in aanmerking, de financieel meest kwetsbare groep die moet overleven
met een krap leefgeld per week. Alvorens deze tussenkomst aan te bieden moet men
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al enkele maanden gekend zijn op de sociale dienst. De tussenkomst bedraagt
overwegend 90% van de kostprijs van de activiteit (of geheel van activiteiten).
De cultuurdienst van de gemeente, de sociale dienst en Vormingplus
experimenteren op cultuurvlak via een samenwerking, waardoor toeleiding
gestimuleerd wordt van buurtbewoners via buurtwerk en klanten van de sociale
dienst. Dit gebeurt via financieel gunstige tarieven en extra inzet op communicatie
van het aanbod. Dit heeft een beperkt effect op de extra toeleiding.
Personen in een sociaal kwetsbare situatie worden daarnaast in het OCMW via de
lokale dienstencentra gestimuleerd tot deelname aan activiteiten (zowel
informerend, vormend als animerend) en gebruik van de dienstverlening (zoals een
maaltijd, kapper, bad, dieetadvies,…). In eerste instantie wordt gefocust op
thuiswonende senioren met een al dan niet prille hulpbehoevendheid. In het kader
van preventie van sociale kwetsbaarheid wordt van de leeftijdscategorie afgeweken.
Via prijsverminderingen wordt drempelverlagend gewerkt voor personen in
financiële moeilijkheden.
Door bijvoorbeeld regelmatig een activiteit aan te bieden voor een specifieke,
afgebakende doelgroep, streven de lokale dienstencentra naar een inclusieve
aanpak. Bij cursussen, vormingen, recreatieve activiteiten wordt bewaakt dat
mensen die elders uit de boot vallen toch kunnen deelnemen.
Via de mindermobielencentrale wordt de vrijetijdsparticipatie gestimuleerd van
mensen die zelf niet meer voldoende mobiel zijn. Deze vervoersdienst kan
ingeroepen worden voor activiteiten aangeboden zowel binnen als buiten de
gemeente.
Andere voorbeelden van wat vanuit het gemeentelijk cultuurbeleid nu al gebeurt
zijn bv. kortingen bij educatie. Er wordt gewerkt rond het toegankelijkheidsthema:
onderzoeken in socio-culturele gebouwen in samenwerking met vzw De Stroom;
initiatieven met doventolken en voelstoelen, tevens werd een ringleiding
geïnstalleerd. Er is ook gratis toegang voor begeleiders van mensen met een
beperking.
Binnen het CAW worden zoveel als mogelijk de kwetsbare mensen ondersteund,
niet gebaseerd op inkomen. Er is reeds een intensieve structurele samenwerking
tussen OCMW en CAW.
2. Specifieke inspanningen rond kinderopvang, minderheden en ouderen
•

ouders met een beperkt inkomen helpen bij zoektocht naar ‘goedkoopst
mogelijke’ opvang
•
ouders van vreemde origine, ouders zonder computer registreren bij Kind en
Gezin en ook door sociale dienst OCMW.
•
organiseren van een vrijetijdswerking in samenwerking met De Stroom vzw
voor kinderen, tieners en volwassenen met een beperking.
Ook voor de recent opgestarte techniekclub waren er inspanningen:
o
ondersteuning bij de online inschrijving voor ouders zonder pc
o
financiële tussenkomst voor het inschrijvingsgeld als de ouders een beperkt
inkomen hebben.
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Zowel OCMW als gemeente stimuleren het actief en productief ouder worden in de
gemeente. Via LDC, project MO2 en het stimuleren van seniorenverenigingen.
Hierdoor wordt ingezet op het creëren van kansen voor een breed spectrum van
activiteiten en op drempelverlagend werken.
Enkele voorbeelden:
•
eenzame ouderen en ouderen met beperkt inkomen: oudejaarsfeest (ook
toeleiding vanuit sociale dienst en dienst thuiszorg OCMW)
•
iedere 60-plusser (jong-gepensioneerden/medioren, bejaarden/senioren):
activiteiten ouderenraad (aanvullend aan activiteiten ouderenverenigingen):
infosessies, daguitstap, seniorenfeesten, participatie.
3. Opstart samenwerking
Sinds medio 2013 zijn de gesprekken tussen OCMW, CAW en gemeente
geïntensifieerd. Dit vooral door twee trajecten die naast elkaar leken te lopen maar
nu perfect samenvallen. De regio Kortrijk werd geselecteerd als volgende
proefregio voor een UIT-pas en daarnaast werd er in de planning voor de komende
jaren bij zowel gemeente als OCMW rekening gehouden met intensere
samenwerking op allerlei vlakken maar ook specifiek op vlak van vrijetijdsaanbod
en –participatie. De intensievere samenwerking met CAW situeert zich vooral in de
wederzijdse doorverwijzing en toeleiding.
Tijdens de voorbije maanden werd er steeds verder gewerkt aan de potentiële
samenwerkingsstructuren tussen de drie partners en de mogelijkheden om verder uit
te breiden met andere betrokkenen. De initiatieven worden beschreven in de
afsprakennota. Er werd verder gesleuteld aan knelpunten die we ondervonden in de
praktijk: het bereiken van de doelgroep, de afbakening ervan en drempelverlaging.
Voor de opmaak van de afsprakennota naar aanloop van de indiening vonden in
2014 verschillende overlegmomenten plaats om de huidige samenwerking te
evalueren en uit te diepen uitgaande van de door de partners vooruitgeschoven
doelstellingen.
De belangrijkste vaststellingen hierbij waren:
•
De gemeentelijke activiteiten worden vaak druk gefrequenteerd maar
eigenlijk weten we dus niet of de doelgroep van mensen in kansarmoede
bereikt wordt. We gaan ervan uit dat dit niet lukt en moeten hier dus continu
blijven op inzetten, terwijl we in overleg met verenigingen waar armen het
woord nemen polsen of het baat.
•
De begeleiding door het OCMW van de mensen met recht op een
tussenkomst uit het fonds participatie en sociale activering is wel een succes
en wordt toegepast op basis van strikte toekenningsafspraken.
•
Dat er naast het OCMW geen organisaties zijn in Wevelgem die zich
specifiek richten naar mensen in armoede en we dus als derde partner naar
het CAW Zuid-West-Vlaanderen de hand reiken.
•
Dat we ervan uitgaan dat de komende UIT-pas wel vanuit het statuut
verhoogde verzekeringstegemoetkoming zal toegepast worden en dat we
daar in ons lokaal netwerk rekening moeten mee houden.
•
We merken wel dat we waarschijnlijk verder en gerichter op zoek moeten
gaan naar de doelgroep. Dus misschien komen er in de loop van het eerste
jaar nog partners aansluiten.
•
We denken erover om extra gesprekken aan te knopen met de
kansengroepen en zelf een bevraging op poten te zetten.
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Volgende vragen kunnen als richtlijn gebruikt worden voor de gesprekken die
gevoerd worden met mensen die in armoede leven:
-

-

-

Wat vind je belangrijk als je aan vrije tijd denkt? (vakantie, sport, mensen
ontmoeten, ontspanning, …)
Zijn er zaken die je nog graag zou willen doen, maar die je toch niet doet?
Zoja, wat is de reden hiervoor?
Zit je in een vereniging/ga je soms naar een optreden/voorstelling? Indien
nee, waarom niet? (geen vervoer, geen tijd, geen opvang, te kostelijk, geen
zin, geen interesse, er zit niets bij wat ik zou willen doen, geen idee, …)
Heb je zicht op wat er te doen is in Wevelgem op gebied van vrije tijd?
(Bestaande folders met vrijetijdsaanbod werden hierbij voorgelegd) Ga je of
zou je hiervan ergens naartoe gaan?
Heb je nog kinderen thuis en hoeveel? (indien nee, geen verdere
vragen meer)
Wat doen zij in hun vrije tijd?
Wat zou je willen dat ze doen in hun vrije tijd?
Zitten zij in een sportvereniging, jeugdbeweging of andere vereniging?
Indien nee, waarom niet?
Wist je dat je recht hebt op een financiële tegemoetkoming op lidgelden van
verenigingen met een jeugdwerking, maar ook op alle jeugdactiviteiten die
de jeugddienst organiseert, alsook voor de speelpleinwerking in de
zomervakantie?

4. Visie op de aanpak
Wat betekent armoede in Wevelgem? Wie zijn deze mensen in armoede?
Na ondervraging van een aantal belangrijke tussenpersonen die veel in contact staan
met mensen die in kansarmoede vertoeven, kwam naar voor dat men veel
geconfronteerd wordt met generatiearmoede, er zijn ook veel alleenstaande mannen
tussen 40 en 60 jaar die in armoede leven, alsook eenoudergezinnen. Maar blijkbaar
zijn er ook heel wat mensen die in verdoken armoede leven (de zogenaamde
tweeverdieners met een goed inkomen die toch een grote schuldenlast met zich
meedragen).
Een afbakening van de doelgroep is en blijft dus een moeilijke opdracht.
a.
i.

1.

Criteria:
In samenspraak met het lokale netwerk stellen we bij deze afbakening
volgende criteria voorop:

Binnen de sociale dienst van het OCMW: Personen met een inkomen lager
of gelijk aan het steunbarema, personen met een krap leefgeld, asielzoekers,
cliënten in budgetbegeleiding/budgetbeheer/collectieve schuldenregeling.
2.
Via de ziekenfondsen: personen/gezinnen die beschikken over het
voorkeurtarief terugbetaling gezondheidszorgen: de rechthebbenden op de
verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV).
Het lokale bestuur vertrekt vanuit volgende visie:
"Een voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbod, georganiseerd door de
verenigingen en waar nodig aangevuld door eigen organisaties van de gemeentelijke
diensten, op maat van Wevelgem en in aangepaste infrastructuur."
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Onze huidige initiatieven hebben vooral betrekking op individuele participatie.
Wevelgem streeft naar duurzame participatie van de doelgroep aan het bestaande
aanbod. Hiervoor moeten zowel programmatie, toeleiding als omkadering en
partnerships in vraag gesteld worden. Dit zal gebeuren in een structureel overleg.
Bij onze huidige initiatieven gaat het voornamelijk om een inclusieve aanpak
waarbij men deelneemt aan een bestaand aanbod. De buurtwerking en de lokale
dienstencentra van het OCMW, de seniorenverenigingen en vzw De Stroom
bijvoorbeeld voorzien daarnaast wel een aanbod op maat van de doelgroep. Graag
hadden we dit aanbod in de toekomst uitgebreid door een jeugdopbouwwerker in te
zetten die contacten legt met de jongeren, een vertrouwensrelatie opbouwt en samen
met hen een specifiek vrijetijdsaanbod uitwerkt om vervolgens de stap naar het
reguliere vrijetijdsaanbod kleiner te maken.
We proberen ook een aantal initiatieven te nemen die niet enkel betrekking hebben
op het gemeentelijke vrijetijdsaanbod. Daarnaast zijn er nog geen afspraken met
commerciële partners (zoals bijvoorbeeld de lokale fitnesscentra, winkels die
cursussen aanbieden, bv. naaicursussen en alle andere vormen van verenigingen
zoals niet-commerciële sportclubs). Via inspanningen in het vakantieaanbod krijgen
mensen in armoede meer mogelijkheden om op vakantie te gaan of aan kampen
deel te nemen, dit kan voor cliënten van de sociale dienst al via het Steunpunt
Vakantieparticipatie. We willen ook onderzoeken in hoeverre alternatieve
scenario’s van toeleiding voet aan de grond kunnen krijgen in Wevelgem, we
verwijzen hierbij graag naar de werkingen van de Unie der Zorgelozen uit Kortrijk
en de Figuranten uit Menen. We willen alle aspecten van het rijke bestaande
vrijetijdsaanbod te Wevelgem en zijn deelgemeenten onder de loep nemen om te
kijken waar ingrepen ter bevordering van deelname uit de doelgroep aan de orde en
mogelijk zijn.
Uiteraard zal aan de aanbodzijde de ontwikkeling van de UIT-pas een grote
hefboom zijn.
5. Doelstellingen en Acties
a.
Strategische doelstelling 1:
De partners van het lokale netwerk werken aan een actief partnerschap met het oog
op de realisatie van een vrijetijdsnetwerk en -aanbod en poogt hierbij de
kansengroepen maximaal toegang te geven tot het aanbod van de partners en andere
aanbieders.
i.

Operationele doelstellingen:

1.

Het particuliere en stedelijke vrijetijdsaanbod binnen de gemeente betaalbaar
maken voor personen in armoede.
De gemeente wil instappen in het regionale verhaal van de UIT-pas
waardoor activiteiten die in het aanbod opgenomen worden aan een grote
korting kunnen bijgewoond worden door mensen met recht op verhoogde
verzekeringstegemoetkoming.
De gemeente wil blijven inzetten om op een rechtvaardige manier de
middelen uit het koninklijk besluit ter bevordering van de participatie en
sociale activering van kansengroepen en ter bestrijding van de
kinderarmoede toe te wijzen aan mensen die het nodig hebben. Hier wordt

•

•
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•
•

niet gewerkt met het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming maar
gelden andere financiële normen.
Laagdrempelige vorming ter versterking van het dagelijkse leven wordt
jaarlijks in samenspraak georganiseerd.
Het gemeentelijk budget vanuit de vroegere 1-eurosubsidie wordt jaarlijks
gespendeerd aan laagdrempelige en gemeenschapsvormende activiteiten.

Voor de opstart van de UIT-pas voorziet de gemeente 15 000 euro in het budget
2015, het OCMW kent jaarlijks ongeveer 13 000 euro toe aan middelen uit het
koninklijk besluit ter bevordering van de participatie en sociale activering van
kansengroepen en ter bestrijding van de kinderarmoede. De 1–eurosubsidie
bedraagt 34 000 euro.
2.

Er wordt binnen de gemeente specifiek ingezet op het tegengaan van
vereenzaming.

•

Binnen de cel welzijn en het OCMW worden laagdrempelige activiteiten
georganiseerd om de mensen in vereenzaming te betrekken.
Daarnaast dient in al onze dienstverlening de detectie en aanpak van dit
groeiend probleem centraal te staan.
Gemeente en OCMW samen voorzien voor de aanpak van dit probleem en
de realisatie van het aanbod een budget van 3 000 euro en 5 000 euro.

•

3.

Een specifiek vrijetijdsaanbod voorzien voor maatschappelijk kwetsbare
jongeren en op die manier de drempel om de stap te maken naar het
reguliere vrijetijdsaanbod verlagen.

•

Door grote subsidiëring van de grootste partner in de speelpleinwerking
‘vzw Katjeduk’ en de eigen organisatie in andere maanden dan juli
investeert de gemeente maximaal op de betrokkenheid van kinderen in
armoede in deze speelpleinwerking.
Door intensieve samenwerking met vzw De Stroom is er ook een aanbod
voor inclusieve werking met personen met een beperking.
Het OCMW wil als partner inzetten op overleg met de scholen en andere
partners zoals Kind en Gezin etc. in het kader van detectie en hulp.

•
•

Hiervoor voorzien de partners samen 70 000 euro.
Jeugdopbouwwerk:
Vanaf 2015 komt er een gemeentelijke jeugdopbouwwerker in dienst die onder de
coaching van het diensthoofd en ‘UIT DE MARGE’ de toeleiding en detectie van
vooral de doelgroep –tieners /jongeren naar het aanbod zal proberen te garanderen.
De opbouwwerker zal opgevolgd worden door een werkgroep die bevolkt wordt
vanuit de partners. Hier zal het CAW via de aanwezig JAC’s in de regio en via
deelname en ondersteuning van de opbouwwerker een grote rol in spelen.
De gemeente voorziet hiervoor 40 510 euro personeelsbudget.
b.
Strategische doelstelling 2:
Het opzetten van een lerend netwerk tussen organisaties en hun medewerkers met
als doel zichtbare en onzichtbare drempels tot participatie weg te nemen.
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i.

Operationele doelstellingen:

1.

Ontwikkelen van een traject en netwerk voor en van de eigen medewerkers
en de vrijwilligers van verenigingen waar er van andere partners geleerd
wordt hoe de drempels kunnen overwonnen worden en op welke manier de
(niet–financiële) drempels kunnen weggenomen worden.

•
o

Structureel overleg:
3-maandelijkse lokale groep toeleiding:
Cel welzijn gemeente
Jeugdopbouwwerker
Sociale dienst OCMW
CAW–medewerker
Trekker UITpas
Vertegenwoordigers uit de dienstencentra
Aanbieders

o

6 maandelijks afsprakennota overleg

•

Vormingstraject

o

Waar nodig inzetten op kennisdeling en soms op externe input
Kan regionaal binnen UIT–Traject.
Kan ad hoc op basis van zich stellende problemen.
Andere.

Middelen hiervoor komen uit het reguliere werkingsbudget van de partners,
vormingen uit het vormingsbudget van de partners.
2.
Intensifiëren van de samenwerking met gekende gespecialiseerde partners in
de regio in het kader van optimaliseren van de toeleiding of het bereiken van de
doelgroep.
Hierbij moeten we actief op zoek naar input over de aanbodzijde: hoe
programmeren we beter om bepaalde mensen aan te spreken etc. De knowhow van
deze materie zit verspreid in reeds bestaande organisaties.
We denken spontaan aan het uitdiepen van de link met socio-culturele partners,
samenwerkingen tussen bv. Unie der Zorgelozen uit Kortrijk of de Figuranten uit
Menen met eigen theatergezelschappen. Ook vzw Wit.h kan bv. aan tafel gezet
worden met vzw De Stroom etc. Dit allemaal in het kader van uitbreiding en
specialisering.
We denken ook aan het in de kijker stellen van activiteiten die niet door de partners
zelf georganiseerd worden bv. een schlageravond kan extra gepromoot worden bij
de doelgroep. Maar evenzeer willen we de geïnteresseerden leren kennismaken met
andere vormen van cultuur en vrije tijd.
6. Communicatie
Het luik communicatie loopt in dit dossier als rode draad door alle initiatieven. Het
betreft communicatie naar de doelgroep, tussen de partners en in de regio.
Door de lancering van de UIT-pas in de regio zal het opstartende lokaal netwerk
ondersteund worden in de communicatie naar de doelgroep door het team van UIT
in Vlaanderen.
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Lokaal is het akkoord tussen de partners zo dat de medewerkers van de partners
actief zullen gestimuleerd worden om de UIT-pas te stimuleren bij mensen uit de
doelgroep.
Door de intensifiëring en het hierboven voorgestelde scenario van vergaderen zal de
communicatie tussen de partners op peil gehouden en bewaakt worden.
Door de voorgestelde lokale samenwerking door te trekken in de aankomende
regiovergaderingen inzake toeleiding en communicatie zal zowel op lokaal als
regionaal niveau gestreefd worden naar een optimale informatiedeling en daarnaast
ook op een extra ondersteuning in het bereiken van de doelgroep.
Conclusie
Bovenstaande nota toont aan dat er in Wevelgem door verschillende partners al lang
inspanningen gedaan worden om de kansarmoede aan te pakken, vaak in overleg
met elkaar. De aankomende periode met de opstart van de Uit-pas en het
officialiseren van het lokaal netwerk zorgen voor een versterking van die werking,
versterking van het overleg en tevens voor de versterking van Wevelgem in het
regioverhaal.
Bovenstaande nota toont ook aan dat we in staat zijn om onze eigen doelstellingen
te fuseren met die van andere organisaties en te komen tot gemeenschappelijke
doelstellingen die door een waaier aan operationele doelstellingen zullen
gerealiseerd worden. Het vormen van het lerend netwerk zal ook zorgen voor
continue evaluatie en evolutie in dit verhaal.
De partners zijn er dan ook van overtuigd dat deze afsprakennota voldoende
omschrijft om aanspraak te maken op de voorziene middelen.

Ann STEELANDT, raadslid, verlaat de zitting.

18. Buitenlandse werkkrachten in Wevelgem.
De heer Filip Daem heeft volgende nota ingediend in verband met buitenlandse
werkkrachten in de gemeente.

Intussen zijn we allemaal al lang vertrouwd met de talrijke aanwezigheid van
buitenlandse werkkrachten in onze gemeente.
Velen onder ons hebben in hun directe omgeving wel ergens één of meestal
meerdere Polen, Bulgaren, Roemenen, etc… als buur.
Tegen hun aanwezigheid kunnen we uiteraard niets hebben, en dat is maar goed
ook. Europa heeft terecht gekozen voor de vrijheid van diensten en het vrij verkeer
van personen, zodat die mensen hier meer dan welkom zijn. Hun aanwezigheid kan
zonder twijfel een culturele verrijking uitmaken, ook voor onze lokale gemeenschap.
Maar of hun aanwezigheid ook een financiële verrijking uitmaakt voor onze
gemeente, is een open vraag.
Onze concrete vragen terzake zijn:

346
Zitting van 12 september 2014
- Worden de buitenlandse werkkrachten die op Wevelgems grondgebied verblijven,
op een of andere manier geregistreerd ? Is de identiteit van al deze mensen
voldoende bekend ?
- Weet de gemeente eigenlijk hoeveel van dergelijke buitenlandse werkkrachten
soms in één enkele woning verblijven ? Wordt op de kwaliteit van huisvesting van
deze mensen enige controle uitgevoerd door de gemeente, en met welke frequentie ?
Wat zijn hiervan de gebeurlijke resultaten ?
- Dragen deze mensen ook financieel bij in de maatschappelijke kosten die het
louter verblijf op Wevelgemse bodem met zich meebrengen ? Betalen zij bv. ook
gemeentebelasting, milieubelasting, … ? En zo ja, in welke orde van grootte beloopt
deze (totale) financiële bijdrage dan wel ?
Alvast dank voor uw antwoorden
Hij licht zijn punt wat concreter toe. Hierbij wijst hij op de zichtbare aanwezigheid
in het straatbeeld van heel wat buitenlandse werknemers. Op de parking van de
Lauwestraat vind je bijvoorbeeld een heel contingent voertuigen met buitenlandse
nummerplaat. Deze mensen zijn hier uiteraard welkom. De vrijheid van verkeer, de
vrijheid van diensten is een Europees gegeven. Niemand kan er in wezen tegen zijn
dat deze mensen hier komen helpen. Maar van waar nu zijn bekommernis, zijn
vraag, zijn opmerking.
De heer Daem woont in de Lauwestraat en naast zijn deur wonen nu al 2 à 3 jaar
Poolse mensen. Soms 5, soms 6, soms 10. Vriendelijke mensen, die goeiemorgen en
goeienavond zeggen.
Hij stelt niet alleen vast dat er daar Poolse mensen verblijven. Hij ziet ook dat deze
mensen komen en gaan. Soms verdwijnen bepaalde mensen voor een tijdje en
duiken ze later weer op. Soms hoort hij ook wel eens in zijn tuin Poolse dames
opduiken. Zij komen waarschijnlijk op bezoek. Hij heeft het gevoel dat er soms veel
mensen samen leven in een ééngezinswoning.
Daarnaast stelt hij vast dat deze mensen heel wat PMD-zakken buiten plaatsen.
Afgelopen maandag liet hij zijn dochter met haar tablet een foto trekken: er stonden
in totaal 10 PMD-zakken. Refererend naar de discussie rond de prijsstijging van
afvalzakken herinnert hij zich de uitspraak van schepen Tant dat de prijs van een
afvalzak maar een fractie betreft van de totale ophaling- en verwerkingskost. Dus
rijst de vraag: wie draagt verder bij voor de verwerking van deze 10 zakken?
Tot slot stelt hij vast dat alle burgers onlangs gevraagd werden om 75 euro
gemeentebelasting te betalen. Dan vraagt hij zich af of deze mensen ook deze
belasting moeten betalen.
Tot slot leest het raadslid de concrete vragen voor die in zijn agendapunt
opgenomen waren.
De heer Bernard Galle, schepen van burgerzaken, licht de procedure inzake
registratie van buitenlandse werknemers toe.
Zij worden geregistreerd, zowel voor kort verblijf - dat is maximaal 90 dagen in een
periode van 6 maand - als voor lang verblijf.
Wat het kort verblijf betreft, is er dus in de eerste plaats een arbeidscontract nodig.
Wanneer deze werknemer op het grondgebied van Wevelgem verblijft, dan moet de
werkgever binnen de 10 dagen na aankomst met de werknemer naar het
gemeentehuis komen om de aanwezigheid van de werknemer te melden. De
identiteit wordt gecontroleerd aan de hand van de reispas, de identiteitskaart of een
rijbewijs. Het verblijfsadres moet worden opgegeven. De datum van aankomst
wordt genoteerd. Die is heel belangrijk om te kunnen nagaan of de regels van kort
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verblijf, t.t.z. de 90 dagen, gerespecteerd worden. De gemeente vraagt voor de
werknemer ook een Creabisnummer aan. Dit is een nummer bij de sociale
zekerheid, dat eigenlijk het rijksregisternummer vervangt. Hiermee heeft de
werknemer een bewijs dat hij hier 90 dagen mag verblijven. Het volledige dossier
wordt overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken.
Inzake woonstcontrole is de gemeente dus op de hoogte van het adres waarop de
werknemer zal verblijven. Dan wordt aan de stedenbouwkundige dienst gevraagd
naar de aard van de woning waar de werknemers zullen verblijven. Zo kan de
algemene commentaar in het woningenbestand afgecheckt worden. Er staat
bijvoorbeeld dat het om een conciërgewoning voor maximaal 8 personen, of dat
permanente bewoning niet is toegelaten.
De controle door de wijkagent gebeurt pas na 90 dagen, als er geen einde van het
verblijf gemeld werd. Indien betrokken werknemer dan nog aanwezig is, dan krijgt
hij het bevel om het grondgebied te verlaten.
De schepen omschrijft de bijdrage aan de lokale gemeenschap - inzake belastingen
en dergelijke - als nihil.
Vervolgens is ook het systeem van lang verblijf. Voor mensen van de Europese
economische ruimte (EER) verloopt de procedure vrij analoog als voor het kort
verblijf, maar zij worden ingeschreven in het vreemdelingenregister na controle van
hun identiteit, hun contract en loonfiches. Zij krijgen ook een rijksregisternummer
toegekend. Gewoonlijk verblijven ze hier ook met hun gezin.
Na hun aanmelding op het gemeentehuis volgt hier woonstcontrole door de
wijkagent. Ze verkrijgen binnen de 6 maand een zogenaamde 'E-kaart', dit is een
verblijfskaart als lid van de Europese economische ruimte, als hun dossier in orde
blijkt. De gegevens worden ook steeds doorgegeven aan de Dienst
Vreemdelingenzaken, die kan optreden mocht er iets mislopen.
De schepen wijst hierbij nog op een hiaat in de wetgeving, waardoor er geen zicht is
of deze mensen wel afgeschreven zijn in hun land van oorsprong. Deze controle zou
aangewezen zijn om fraude te voorkomen.
Voor mensen die niet tot de EER behoren, de zogenaamde 3de-landers geldt in heel
wat gevallen een visumplicht. Zij moeten een arbeidskaart kunnen voorleggen
vooraleer ze een visum kunnen krijgen. Op basis van deze arbeidskaart kunnen ze
op het consulaat in hun land een verblijfsvergunning aanvragen.
Wanneer ze effectief aankomen, dienen ze nog hun identiteitsbewijzen, contract en
arbeidskaart voor te leggen, alvorens ze ingeschreven worden in het
vreemdelingenregister. Ook hier gebeurt er een woonstcontrole door de wijkagent.
Hun dossiers worden eveneens aan de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt
voor opvolging.
Vervolgens wordt een zogenaamde A-kaart afgeleverd voor de duur van hun
arbeidskaart plus 30 dagen. Deze kaart kan jaarlijks verlengd worden. De Dienst
Vreemdelingenzaken beslist of er al dan niet terug een A-kaart mag worden
afgeleverd. Deze mensen worden ook ingeschreven in het vreemdelingenregister.
De schepen zegt dat wie ingeschreven is in het vreemdelingenregister wel degelijk
belastingen betaalt, dus ook gemeentebelastingen.
De heer Stijn Tant, schepen van milieu, merkt op dat de PMD-zakken wel degelijk
kostendekkend zijn. Het zijn de restafvalzakken waarvoor de kostprijs een stuk
hoger ligt dan de prijs van de zak.
De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, vraagt of schepen Galle weet wanneer degenen
die hier lange tijd verblijven hun auto hier moeten inschrijven. Hij merkt dat zijn
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Poolse buren, die hier al een hele tijd verblijven, nog steeds een Poolse
nummerplaat hebben. Kan dat wel? Moet hier geen verkeersbelasting betaald
worden? Kan dit opgevolgd worden door de wijkagent?
De heer Galle is van deze regelgeving niet exact op de hoogte. Hij wil dit gerust
navragen.
Mevrouw Lobke Maes, schepen, betwijfelt of ze hun nummerplaat moeten wijzigen
als ze hun nationaliteit behouden.
De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, richt zich tot schepen Tant. Niet de
hoeveelheid PMD-zakken vormen het probleem. Wel dat ze niet op een correcte
manier gevuld worden. Dan worden ze niet meegenomen, blijven ze staan, worden
ze opengekrabd door katten.
De heer Vanhaverbeke heeft dit al honderden malen gecontroleerd. Steeds blijven
zakken staan… Hij wil een systeem uitwerken, waarbij de zak traceerbaar is, dat
geweten is welk huisnummer een bepaalde zak gezet heeft.
Hij vindt niet dat de schepen er zich van af mag maken met te zeggen dat het
systeem kostendekkend is. Moet hij de zakken die blijven staan eens voor de deur
van de schepen plaatsen?
De heer Tant kent deze problematiek, die zich voornamelijk situeert op
verzamelplaatsen van zakken, bij appartementen bijvoorbeeld. De
afvalintercommunale Mirom zet hier actief op in. In Wervik werd hier al op ingezet.
In Menen, in de Barakken, waar niet iedereen even goed het Nederlands beheerst,
werd het sorteren voor de PMD-zak verduidelijkt met een folder met tekeningen,
19. Strijd tegen de radicalisering.
De heer Filip Daem, NV-A, heeft volgend agendapunt ingediend:
"De N-VA is bijzonder bezorgd over de groeiende radicalisering onder de Moslimgemeenschap in ons land.
Dit is evenwel niet langer een probleem dat zich zou beperken tot grootsteden als
Brussel of Antwerpen, of steden als Mechelen en Vilvoorde, waar de concentratie
van landgenoten van vreemde origine substantieel groter is dan in Wevelgem.
Ook wij hier in Wevelgem moeten dit scherp in de gaten houden.
Deze zomer viel het trouwens op dat de eerste vrouwen gekleed in boerka’s ook in
het Wevelgemse straatbeeld -aan de kerk hier - zijn opgedoken. Een fenomeen dat
wij hier eerder nog niet zagen.
Het is ook bekend dat er vanuit het aangrenzende Lauwe alvast minstens één
jongere naar Syrië is vertrokken.
De vermoedelijke dader van de moorddadige aanslag op het Joods Museum in
Brussel, blijkt ook een gewezen Syrië-strijder te zijn, die kennelijk, na zijn terugkeer
uit oorlogsgebied, tijdelijk onder de radar kon blijven in het ook al aangrenzende
Kortrijk.
Nog maar pas verschenen in Frankrijk de resultaten van een onderzoek, waaruit
blijkt dat van de Franse jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar, er méér
dan een kwart, d.i. méér dan 25 %, sympathiseert met IS.
Rekening houdende met de zeer hoge concentraties van moslims in de nabijgelegen
Noord-Franse steden, mogen wij deze problematiek niet langer ontkennen en
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moeten wij hiervoor in onze lokale gemeenschap zeer alert zijn en eventueel
proactief maatregelen uitvaardigen.
Onze concrete vragen terzake zijn :
- Heeft Wevelgem en bij uitbreiding de politiezone Grensleie een plan van aanpak
m.b.t. de groeiende radicalisering onder de moslimgemeenschap ?
- Zijn er al concrete gevallen bekend van radicaliserende jongeren in Wevelgem ?
- Zijn er gevallen van jongeren uit onze directe omgeving bekend die naar de
oorlogsgebieden in Syrië of Irak zijn vertrokken de laatste weken of maanden, of
heeft men kennis van jongeren die eventueel van plan zouden kunnen zijn om te
vertrekken ?
- Hoe zal de gemeente Wevelgem omgaan met jongeren die zouden overwegen om
te vertrekken en zich bij de IS-beweging aansluiten ? Hoe zal men met deze
jongeren omgaan bij hun eventuele terugkeer naar Wevelgem ?"
De heer Daem stelt vast dat niet hij alleen zich deze vragen stelt. De afgelopen
week kreeg deze materie ook heel wat aandacht op de regionale televisie. Gisteren
was er in Kortrijk een overleg tussen politie, gemeente en onderwijs waarbij een
checklist is afgesproken om te kunnen detecteren wie er potentieel in aanmerking
zou kunnen komen. Hij is bijzonder bezorgd over de televisiebeelden uit Kortrijk
van moslimkinderen die verklaren mensen te kennen die bereid zouden zijn om in
Syrië te gaan strijden.
De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, zal proberen om een antwoord te formuleren
maar zoals het raadslid al zelf aangeeft, is dit niet enkel een probleem van
Wevelgem. Het is een nationaal, een Europees, eigenlijk een mondiaal probleem.
Hij hoorde in het nieuws een expert in deze materie, zeggen: als president Obama
vandaag verklaart dat er extra vliegtuigen gestuurd zullen worden waaruit meer
bombardementen mogen verwacht worden, dan is dit munitie voor bijkomende
rekrutering door radicalisten. Per afgelegde verklaring bestaat met andere woorden
de mogelijkheid dat er nieuwe jongeren zich tegen de Westerse maatschappij keren.
Wanneer je dit hoort, kan terecht de vraag gesteld worden dat de Wevelgemse
raadsleden, rond deze tafel verenigd, hieraan kunnen doen. Ook alle collegaburgemeesters stellen zich vragen over deze problematiek. Mochten er dus goede
suggesties zijn, dan zijn ze zeker welkom. Ze zullen in dankbaarheid aanvaard
worden. Het is immers niet eenvoudig om concrete acties te ondernemen.
Het gaat hier over een brede problematiek waar verschillende actoren bij betrokken
moeten worden. Inzake het dossier van Lauwe heeft hij zich geïnformeerd wie
hiervan op de hoogte was. Daaruit blijkt dat het vooral de federale gerechtelijke
politie en de andere federale diensten, waaronder de computer crime unit, die met
terrorismebestrijding bezig zijn, zijn die weet hebben van dergelijke dossiers.
Via de eigen politiediensten is er daar natuurlijk aandacht voor. Er wordt hierbij in
de eerste plaats gedacht aan de wijkagenten die bepaalde signalen kunnen opvangen
of doorkrijgen. Wanneer de politiediensten signalen binnenkrijgen, dan treedt er een
bepaalde interne procedure in werking waarbij er samengewerkt wordt tussen de
lokale recherche en de federale politie en het parket. In samenspraak worden dan de
nodige acties uitgewerkt, waaronder eventueel een jongere oppakken voor verhoor
of een uitreisverbod in te stellen. Het grote vraagstuk hierbij blijft natuurlijk
wanneer deze radicalisering problematisch wordt, gelet op de rechten in deze open
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samenleving inzake vrijheid van beweging, vrijheid van meningsuiting, … Over
deze interne procedure kan verder gediscussieerd worden in de politieraad.
Er werd ook verwezen naar de acties van de collega’s van de politiezone VLAS.
Het is de bedoeling om deze acties op een volgend politiecollege verder te
bespreken, ook voor te leggen aan de zonale veiligheidsraad en te kijken welke
acties eventueel ook in de politiezone Grensleie mogelijk kunnen zijn.
Het is niet evident om de concrete vragen naar cijfers te beantwoorden. Mocht de
politie weet hebben van bepaalde jongeren, zal ze dit zeker niet zomaar meedelen.
Afsluitend hoopt de burgemeester ook dat de nieuwe federale regering een aantal
acties kan lanceren om de gemeenten te ondersteunen in deze problematiek.
De heer Henk Vandenbroucke, Groen, merkt op dat het antwoord van de
burgemeester vooral op het politionele is gefocust. Hij pleit dan ook om de
discussie verder open te trekken, minstens naar de sociale problematiek. Uit het
verslag bij de jaarrekening van het OCMW daarnet is gebleken dat de
jeugdwerkloosheid blijft stijgen. Er is een gebrek aan perspectief. Het falend
armoedebeleid draagt bij tot deze problematiek in een aantal gevallen. In de
komende regeringen komt dit sociaal beleid nog eens onder druk te staan. Hij houdt
een pleidooi om de lokale sociale situatie zeker mee te nemen in de verdere acties
die ondernomen worden, om er een breder verhaal van te maken dan het louter
politionele.
De burgemeester antwoordt dat dit inderdaad klopt. Hij heeft vooral willen
antwoorden op de concrete vragen van raadslid Daem. Er is bijvoorbeeld opnieuw
een procedure lopende voor de aanwerving van een jeugdopbouwwerker. Er waren
twee geslaagde kandidaten, maar die gaan niet starten. De vacature is dus opnieuw
verspreid. Dit zal natuurlijk geen heilige zijn die in enkele maanden tijd alle
problemen zal kunnen oplossen. Maar deze persoon kan misschien wel een deeltje
van de oplossing zijn, want het is wel degelijk de bedoeling dat deze persoon heel
dicht bij de jongeren zal staan.
De heer Marcel Masquelin, Vlaams Belang, stelt dat zijn partij al jaren verkondigt
dat het deze weg zou opgaan. Nu wordt dit bewaarheid. Het is misschien niet slecht
voor de volgende federale regering om de staatsveiligheid niet langer de opdracht te
geven om een politieke partij te controleren, maar om hun echte job uit te oefenen
en de radicalisering aan te pakken.
20. Voorstel tot het overdekken van de fietsenstalplaats ter hoogte van de
ingang van het woonzorgcentrum Elckerlyc.
De heer Hendrik Vanhaverbeke, NV-A, heeft volgend agendapunt ingediend:
“Wij

hebben allen kunnen genieten van een prachtrealisatie namelijk het
ouderenzorg- en dienstencentrum Elckerlyc.
Momenteel biedt dit woonzorgcentrum 60 woongelegenheden als drie kamers
kortverblijf.
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Elckerlyc is een open huis en thuis, waar mensen wonen, werken en op bezoek
komen.
Gezien wij als gemeente vooral de fiets promoten, is er volkomen terecht aan de
ingang van dit woonzorgcentrum, een nieuwe stalplaats voor fietsen voorzien.
Jammer genoeg is deze stalplaats niet overdekt. Bij regenweer kunnen de fietsen
van de bezoekers dus niet in het droge staan.
Met de herfst en de winter voor de deur is dit eigenlijk niet ernstig en riskeert dit de
fietsende bezoekers thuis te houden.
De N-VA-fractie vraagt dan ook dat alles in het werk wordt gesteld om aan de
vraag van de vele bezoekers een antwoord te bieden, en de stalplaats te overdekken,
uiteraard in overeenstemming met dit prachtig architecturaal woon- en
zorgcentrum."
De heer Jacques Vanneste, voorzitter, meldt dat deze vraag eigenlijk moet gesteld
worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn aangezien de vraag gaat over de
fietsenstalling die toebehoort aan Elckerlyc. Maar aangezien de OCMW-voorzitter
hier aanwezig is, zal ze wel bereid zijn een antwoord te formuleren.
De heer Vanhaverbeke heeft er geen probleem mee om zijn vraag in te trekken en te
laten agenderen op de OCMW-raad.
Hij verwijst wel naar het feit dat het huishoudelijk reglement, waarin onder andere
een passage opgenomen is over vragen op de gemeenteraad, volgens het verslag van
een collegezitting zou behandeld worden in de gemeenteraad van juli. Dit is
blijkbaar niet gebeurd.
Mevrouw Chris Loosvelt, voorzitter van het OCMW, wil nu al een kort antwoord
geven aan raadslid Vanhaverbeke. Mocht dit punt daarna geagendeerd worden op
OCMW-raad, dan zal hetzelfde antwoord gegeven worden. Bij de opmaak van
plannen voor de bouw van het WZC Elckerlyc was voorzien dat er op de kop van
het gebouw een terras zou gebouwd worden op de eerste verdieping voor de
bewoners van deze verdieping, met daaronder een overdekte fietsenstalling. Bij het
voorstellen van de plannen aan de buren, formuleerden die echter een aantal
opmerkingen omdat ze vreesden voor inkijk in hun eigen woning vanaf het terras op
de eerste verdieping. Er is met die opmerkingen rekening gehouden, waardoor de
overdekte fietsenstalling verdwenen is. Zo is er dan gekozen voor de huidige
fietsenstalling, die niet geschikt is om overdekt te worden. Wanneer de huidige
fietsenstalling wordt overdekt, betekent dit immers dat drie kamers niet langer een
uitzicht zullen hebben op de tuin en de voorbijgangers. Aangezien oudere mensen
heel graag beweging zien en graag aan hun venster zitten, is dit echt niet wenselijk
Wanneer deze vraag gesteld wordt in de OCMW-raad, zal ze dit idee dan ook
negatief adviseren.
Raadslid Vanhaverbeke begrijpt de argumenten van de OCMW-voorzitter. Hij zal
met veel plezier bezoeker blijven van het woonzorgcentrum, zelfs in regenweer.
De heer Henk Vandenbroucke, Groen, wil reageren op het feit of dit punt al dan niet
moet behandeld worden op de gemeenteraad. Hij vindt het een flauwe reactie dat dit
eigenlijk materie zou moeten zijn voor de OCMW-raad. Zijn fractie is al naar de
gemeenteraad gekomen met een fietsstallingenrapport en er was daarnet het
pleidooi voor meer samenwerking tussen gemeente en OCMW. De reactie op het
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rapport over de fietsstallingen was dat het niet mogelijk was om alle fietsstallingen
te gaan herbekijken, maar dat dit meegenomen zou worden bij heraanleg en
realisatie nieuwe projecten. Het WZC Elckerlyc is een belangrijke nieuwe realisatie
in de gemeente. Los van de discussie rond broekzak – vestzak, verwacht hij dat er
vanuit de samenwerking en het proactief beleid aandacht is voor een degelijke en
verbeterde fietsenstalling. De fietsenstalling op zich is beter dan op sommige andere
plaatsen, waar er nog driehoekjes staan, maar het zou getuigen van samenwerking
en proactief beleid om bij Elckerlyc te zorgen voor een deftige fietsstalling die
overdekt is. Dit punt wordt nu bekeken vanuit het oogpunt van de ouderen. Maar er
zijn ook heel wat jongeren die gebruik maken van de sportcentra, waar er ook geen
overdekte fietsenstallingen voorzien zijn. Hij wil nogmaals aandringen om daar snel
werk van te maken. Tot slot vraagt hij of dit punt nu nog verder aangepakt zal
worden. Kan de fietsenstalling op een andere plaats voorzien worden? De
doelstelling moet immers zijn om kwalitatieve fietsenstallingen te realiseren.
Mevrouw Loosvelt antwoordt dat bezoekers sowieso zoeken om zo dicht mogelijk
bij de ingang te parkeren. De huidige stalling overdekken zal niet in dank
afgenomen worden door de inwoners. Als OCMW-voorzitter primeert het belang
van de bewoners. Voor het personeel is er een fietsstalling voorzien aan de
achterzijde. Die is wel overdekt, aangezien die het zicht van de bewoners niet
belemmert. In de plannen was een kwalitatief hoogstaande fietsstalling voorzien,
maar – het weze herhaald - die is niet uitgevoerd kunnen worden.
De heer Vandenbroucke vraagt met aandrang om bij nieuwe projecten daar wel
aandacht aan te besteden.
Mevrouw Loosvelt herhaalt dat de ideeën wel degelijk meegenomen zijn geweest in
de plannen.
Mevrouw Marie De Clerck, schepen, deelt mee aan de raadsleden dat er bij de
volgende zitting aan elk raadslid een fietszadelhoesje van de gemeente zal gegeven
worden. Op die manier heb je steeds een droog zadel wanneer je gebruik moet
maken van een niet-overdekte fietsenstalling.
Raadslid Vanhaverbeke antwoordt dat hij net een nieuwe hoes gekocht heeft, maar
met veel plezier de hoes van de gemeente er zal bovenop doen.
21. Voorstel tot het aanpassen, het vernieuwen en het extra plaatsen van het
verkeersbord 'parkeerplaats voorbehouden voor personen met een
handicap'.
De heer Hendrik Vanhaverbeke, NV-A, diende volgend agendapunt in:
“Graag

had ik een voorstel gedaan in verband met het aanpassen en vernieuwen
van verkeersborden, en de vraag voor een bijkomende parkeerplaats voor personen
met een handicap of minder mobiele mensen.
Mij eerste punt gaan over het aanpassen van het verkeersbord E9a.
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In bijlage nr. 1 vindt u een foto van het voorstel dat onze fractie wil doen om het
parkeren voor personen met een handicap te verbeteren. De aanpassing wijst de
burgers, nogmaals, op het feit dat de parking exclusief is voor deze personen.
Wij doen dit voorstel omdat de praktijk leert dat er altijd mensen zijn die dit bord
negeren of niet in orde zijn met de wettelijke reglementeringen inzake parkeren
voor personen met een handicap.
In verscheidene steden en gemeenten waar dit bijkomend bord van toepassing is,
stelt men vast dat er een grote verbetering is inzake misbruik van deze
parkeerplaatsen.
Daarom graag uw goedkeuring voor deze aanpassing.
Ten tweede zou ik graag hebben dat de beschadigde verkeersborden, zie bijlage
nr. 2, vernieuwd worden. Zoals u kan zien spreken de foto’s voor zichzelf.
Tot slot zou ik dan graag mijn vraag lanceren voor een bijkomende parkeerplaats
voor personen met een handicap bij de nieuwe begraafplaats.
Het is een vraag van tal van mensen die hun dierbaren willen bezoeken op de
begraafplaats aan de Moorselestraat, vooral dan aan het wat verder gelegen
columbarium.
Gezien de aanwezige ruimte, kan men gerust een parking aanleggen voor personen
met een handicap. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar dat laat ik aan jullie
wijsheid over, om dit voorstel uit te voeren."
De heer Hendrik Vanhaverbeke, NV-A, licht het agendapunt mondeling toe.
Zijn eerste punt gaat over een werkwijze die hij in Waregem gezien heeft. Het gaat
over het aanpassen van het verkeersbord E9a, namelijk het bord dat aangeeft dat een
parkeerplaats gereserveerd is voor een persoon met een handicap. Door deze
aanpassing, namelijk een extra bord eronder plaatsen met de tekst ‘neem je mijn
plaats, neem dan ook mijn handicap’, wordt de burger nogmaals gewezen op het
feit dat de parking exclusief voorzien is voor personen met een handicap.
Een tweede punt gaat over het vernieuwen van bepaalde borden. Het is goed dat de
gemeente naar aanleiding van de Parkies extra parkeerplaatsen voor personen met
een handicap afbakent, maar dit moet toch niet met beschadigde of kapotte
verkeersborden. In het dossier zijn een aantal foto’s opgenomen en die spreken voor
zichzelf.
Een derde voorstel is de vraag voor een bijkomende parkeerplaats voor personen
met een handicap bij de nieuwe begraafplaats. De columbariumnissen en bepaalde
graven liggen wat ver van de parking in de Moorselestraat en het is daarom voor
bepaalde inwoners niet evident die te bereiken. Hij is ter plaatse gaan kijken en ziet
een mogelijkheid tot een bijkomende parkeerplaats voor personen met een handicap
nabij de afscheidszaal. Dit zou ook de mensen bij een begrafenis de mogelijkheid
geven om één wagen wat dichter te parkeren bij deze zaal.
Mevrouw Marie De Clerck, schepen van mobiliteit, antwoordt dat dit drie goede
voorstellen zijn. Ze worden meegenomen in verder overleg met de bevoegde
diensten.
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22. Subsidiereglement 'afkoppelingswerken op privaat domein' - afkoppeling
ten behoeve van bewoners Katerstraat en Visserijstraat.
De heer Hendrik Vanhaverbeke, NV-A, diende volgend agendapunt in:
“Op 15 mei 2013 krijgen de bewoners van de Kater- en de Visserijstraat een
schrijven vanuit de gemeentelijke diensten dat inderdaad wegens de goede
weersomstandigheden de weg- en rioleringswerken tussen de Park- en de
Visserijstraat zeer goed vooruitgaan.
Zoals vroeger reeds meegedeeld, dient men ten gevolge van de Vlarem-wetgeving te
zorgen voor een gescheiden aansluiting van het afval- en regenwater.
Deze afkoppelingswerken op privaat domein dienden uitgevoerd te zijn tegen
30 juni 2013.
Men verwijst daarbij ook naar de infovergadering van 6 maart 2013.
Eenmaal de afkoppelingswerken uitgevoerd zijn, dient de private waterafvoer
gekeurd te worden.
De kosten van de standaardkeuring zijn subsidieerbaar voor zover het maximum
subsidiebedrag niet overschreven wordt.
De brief bevatte de volledige info inzake dit dossier, o.m. indien u de werken zelf
wenste uit te voeren.
Indien de keuring positief verlopen is, ontvangt u als bewijs een conformiteitsattest
zodoende dat men in regel is met de Vlarem-wetgeving.
Bij de meeste bewoners zijn de werken dan ook positief uitgevoerd, waarna kon
overgegaan worden tot de betaling van de subsidies.
Het schepencollege van 18 juni 2014 neemt kennis van de nota daterende van
11 juni 2014 van de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit betreffende
subsidie afkoppelingsdossier, Visserijstraat, eerste reeks en hecht zijn goedkeuring
aan de toekenning van de onderscheiden bedragen als subsidie van de afkoppeling
van de genoemde bewoners.
De betaling zal benomen worden van het exploitatiebudget 2014.
In de zitting van 9 juli 2014, volgt dan een tweede reeks inzake het
subsidiereglement afkoppelingswerken op privaat domein, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 7 mei 2010.
Opnieuw zal de betaling gebeuren en ingeschreven in het exploitatiebudget van
2014.
Tevens stelt men vast dat de afkoppeling nog niet gerealiseerd is voor een aantal
percelen.
Het college besluit hierop om de eigenaars van de percelen die nog niet in orde zijn
aan te schrijven met het verzoek om alles in orde te brengen tegen eind september,
zo niet zal de belasting op niet-afkoppeling aangerekend worden en zal er geen
subsidie meer worden toegekend.
Ik wens u, beste collega’s, er toch attent op te maken dat het gemeentebestuur
destijds duidelijk heeft beslist om in dergelijke dossiers een deskundige aan te
stellen, die door de gemeente wordt betaald, om navolgende taken waar te nemen,
waarbij ik letterlijk citeer uit de beleidsnota:
‘-Technisch advies geven aan wie verplicht wordt af te koppelen
- Helpen bij de subsidieaanvraag indien van toepassing
- Controle op de uitvoering van de afkoppelingswerken’
Ik begrijp dus niet wat er exact is misgelopen in de afwikkeling van dit dossier
tussen 30 juni 2013 en vandaag.

355
Zitting van 12 september 2014
Ik begrijp o.m. niet waarom dit subsidiëringsdossier al méér dan één jaar aansleept
en waarom de beslissingen d.d. 18 juni 2014 en 9 juli 2014 tot op heden nog niet
werden uitgevoerd.
Dit kan in elk geval niet liggen aan de bewoners, vermits de gemeente geacht wordt
een deskundige te hebben aangesteld die de bewoners hierin zou begeleiden.
Inmiddels ben ik via de secretaris wel op de hoogte gebracht van de nieuwe
vergadering van het schepencollege dat op 27 augustus 2014 nogmaals heeft beslist
om een eerste reeks uitbetalingen te doen.
Echter de nieuwe ‘eerste reeks betalingen’ d.d. 27 augustus 2014 zou nu niet langer
identiek zijn aan de reeks die reeds op 18 juni 2014 werd goedgekeurd.
Dergelijke besluitvorming is niet langer ernstig te verantwoorden aan onze
bevolking en vergt toch méér dan enige verduidelijking.
In de toekomst zullen we immers hoe dan ook nog geconfronteerd worden met
dergelijke dossiers. Een passend antwoord nu en het nodige en initiatief
daaromtrent om de geldende procedure te actualiseren en te optimaliseren, lijkt mij
in deze materie absoluut noodzakelijk.
Daarom vraagt de N-VA ook om dringend de nodige verbeteringen en stappen te
zetten naar de toekomst toe.
Graag vernemen wij uw mening hieromtrent.”
De heer Hendrik Vanhaverbeke, NV-A, vat zijn agendapunt samen, om niet al te
veel tijd van deze raadszitting in beslag te nemen. Alle betrokken inwoners hebben
immers intussen hun subsidie uitbetaald gekregen, zo heeft hij vernomen. Maar dit
slechts na lang aandringen en na een dossier deze gemeente onwaardig. De
gemeente moet in de volgende dossiers, waarvan daarnet al één besproken is,
zorgen dat er op een betere manier, zowel administratief als technisch, tegemoet
gekomen wordt aan de inwoners voor wat betreft de subsidie. Het is een mooie
dienst van de gemeente om de inwoners te helpen met hun afkoppelingsdossier via
het aanstellen van een afkoppelingsdeskundige, maar dit moet dan ook tot een goed
einde gebracht worden.
De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, antwoordt dat dit een terecht
punt is. Hij zal wat meer informatie geven over het afgelegde parcours maar de
grondtoon is dat de gemeente elke dag bijleert.
Voor het afkoppelingsbeleid in de gemeente heeft het bestuur gekozen om de
inwoners maximaal te ondersteunen. Ten eerste een financiële ondersteuning in de
vorm van een subsidie. Kortrijk bijvoorbeeld geeft geen dergelijke subsidie aan de
inwoners. Deze subsidie kent een maximum van 1 000 euro om de kosten te helpen
dragen die de inwoners moeten betalen om af te koppelen. Ten tweede heeft de
gemeente gekozen om ook de studiekosten ter voorbereiding van de
afkoppelingswerken op zich te nemen.
Wat de dossiers Park- en Visserijstraat betreft, geeft hij mee dat intussen 32 van de
33 dossiers uitbetaald werden. Dat is alvast het goede nieuws.
Hebben de mensen lang – te lang - op hun geld moeten wachten? Ja. Het is niet de
bedoeling dat dit een jaar of meer duurt en dit moet in de toekomst beter. Waarom
heeft de uitbetaling op zich laten wachten?
Een eerste reden is dat de afkoppelingsdeskundige aangesteld is in 2009, terwijl het
subsidiereglement dateert van 2010. De bedoeling was om de inwoners tijdig te
kunnen informeren over de geplande werken, maar dit heeft mee gezorgd voor een
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eerste discrepantie aangezien de regels waar de afkoppelingsdeskundige rekening
mee moest houden, pas in 2010 goedgekeurd zijn.
Een tweede reden is dat er in het bestek voor de afkoppelingsdeskundige
opgenomen is dat de dossiers binnen een redelijke termijn moeten ingediend
worden. De meeste werken werden uitgevoerd in de periode tweede helft 2012 –
eerste helft 2013. De eerste dossiers werden aan de gemeente echter pas
doorgegeven op 28 april 2014.
Dit betekent dat er nog zo'n 4 maanden nodig waren om de dossiers te verwerken.
Een eerste nazicht resulteerde in nog een aantal vragen aan deskundige. Er zijn
daarna nog 2 maanden nodig geweest om een aantal aspecten van de dossiers te
toetsen aan het reglement. Uit de praktijk is dus gebleken dat de administratieve last
voor de dossiers moet bekeken worden en beter georganiseerd worden.
De schepen trekt volgende belangrijke conclusies uit dit dossier:
 Er wordt nagedacht hoe het subsidiereglement herzien kan worden en waar
de procedure vereenvoudigd mag worden. Eén van de komende maanden zal
er een reglementswijziging voorgelegd worden.
 Voor zowel de lopende dossiers - waaronder Kijkuitstraat - Kruisstraat - als
de nieuwe dossiers zal er overlegd worden met de afkoppelingsdeskundige
om duidelijke afspraken te maken over wat er van hem verwacht wordt.
 Wanneer er een nieuw bestek voor een afkoppelingsdeskundige wordt
opgemaakt, zal er nagedacht worden hoe de opdracht beter kan omschreven
worden zodat die nauwer aanleunt bij het subsidiereglement.
 Het afkoppelingsbeleid dat momenteel gevoerd wordt, wordt verdergezet.
Met dit beleid worden de Wevelgemse inwoners verder ondersteund.
De schepen wijst erop dat ondanks al deze goede voornemens, er ook af en toe wat
moeilijkere gevallen zijn. De werken in de Kijkuitstraat - Kruisstraat zijn
bijvoorbeeld werken die uitgevoerd worden in opdracht van Aquafin, maar waar de
gemeente een aandeel in betaalt. Dit betekent dat er twee afkoppelingsdeskundigen
aan het werk zijn met alle gevolgen van dien.
De schepen besluit dat ervaring op het terrein leidt tot betere kennis.
Raadslid Vanhaverbeke antwoordt dat de gemeente een goed en duidelijk beleid
heeft inzake afkoppeling, maar dat de opvolging mank loopt. Hij meent dat de
afkoppelingsdeskundige voldoende verdient aan dergelijk dossier.
De schepen antwoordt dat de procedure bij elk dossier grondig zal besproken
worden met de afkoppelingsdeskundige.
23. Wijziging openingsuren gemeentehuis.
De heer Jasper Stragier, Groen, geeft volgende toelichting bij het agendapunt:
"Wie van plan was om op woensdag 9 juli in de namiddag naar het gemeentehuis te
gaan, kwam tot de merkwaardige conclusie dat het gesloten was. In de
gemeentelijke infokrant stond nochtans niets over een uitzonderlijke sluiting.
Vreemd. En vooral vervelend, aangezien woensdag de enige dag is dat mensen die
in een normaal dagritme werken in het gemeentehuis kunnen langsgaan.
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Enkele eerste reacties vertelden mij dat dat was 'omdat het gemeentehuis niet goed
bereikbaar was'. Wel, ik kan u meegeven dat er nochtans heel wat mensen bij het
gemeentehuis stonden om de Tourpassage te bekijken. Britten, Fransen,... en heel
wat Wevelgemnaren waren allemaal tot daar geraakt. Zo moeilijk bereikbaar zal
het dan toch wel niet geweest zijn?
Wij stellen met dit punt niet in vraag of het gemeentehuis in zo’n geval al dan niet
gesloten moet worden, maar wel de gebrekkige communicatie hierrond. Een volle
pagina met sluitingsdagen in de infokrant van juli-augustus en meerdere pagina’s
over de tourpassage, maar nergens staat dat de diensten gesloten zouden zijn.
Een beleefde e-mail aan de dienst burgerzaken met de vraag naar de mogelijke
alternatieven (op zaterdag langsgaan in Gullegem bijvoorbeeld), bleef trouwens
onbeantwoord.
Wij zouden daarom met aandrang willen vragen om in dergelijke gevallen op een
eenduidige manier tijdig te communiceren met de burgers en vooral ook om de
openingsuren van het gemeentehuis aan te passen in functie van werkende burgers.
Welke maatregelen is het bestuur van plan te nemen en op welke termijn?
We lezen met veel genoegen jullie goede intenties op pagina 7 van de infokrant voor
september, maar hopen op snelle en concrete actie."
Mevrouw Marie De Clerck, schepen van communicatie en dienstverlening,
antwoordt dat er twee fouten gemaakt zijn.
Ten eerste: de sluiting stond inderdaad niet in de infokrant, hoewel het college van
burgemeester en schepenen dit reeds in februari beslist had. Er was dus genoeg tijd
om die communicatie voor te bereiden.
Ten tweede: de e-mail is toegekomen in de dienst burgerzaken, maar de
medewerker, die de mail toebedeeld kreeg om te verwerken, heeft het antwoord
enkel verstuurd naar de dienst burgerzaken zelf in plaats van naar de vraagsteller,
meer bepaald raadslid Stragier.
Dit zijn twee menselijke fouten die jammer genoeg gebeurd zijn.
Voor wat betreft de sluiting op 9 juli waren er wel degelijk objectieve redenen om
het gemeentehuis te sluiten. Het gemeentehuis was niet zo goed bereikbaar door de
wegomlegging en door de opstelling van het Franse dorp. De sluiting gaf de
medewerkers ook de kans om rustig te kunnen werken, terwijl er anders wat meer
verloop werd verwacht. De medewerkers hebben geen dienstvrijstelling gekregen
voor de namiddag. De aanwezige medewerkers waren dus wel degelijk aan het
werk.
Daarnaast kent de schepen ook de reden waarom dit vergeten is in de infokrant,
namelijk de wisseling van invulling van de job, maar die doet eigenlijk niet ter
zake. Dergelijke fouten moeten in de toekomst vermeden worden. De schepen
neemt in deze dan ook de verantwoordelijkheid op zich.
Intussen is er ook gewerkt aan een plan rond dienstverlening. Het is de bedoeling
om nog gerichter - zowel fysiek als digitaal - klaar te staan voor de burger en voor
de werkende mensen. Dit plan zal voorgesteld worden in de gemeenteraad van
oktober.
De heer Kevin Defieuw, fractieleider CD&V, houdt volgende tussenkomst:
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“Graag wens ik nog namens de CD&V-fractie hierop tussen te komen. Collegaraadslid Jasper Stragier kaart ‘terecht’ een communicatiefout aan. Waarvoor dank.
Maar communicatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is niet enkel de
verantwoordelijkheid van de burgemeester, schepenen en medewerkers maar van
ons allen gemeenteraadsleden.
Ook op het openbaar platform facebook werd het sluiten van het administratief
centrum op woensdagnamiddag 9 juli ll. aangekaart door collega-raadslid Jasper
Stragier.
Voor de collega’s die het misten, toch even kort voorlezen:
“Omdat de koers hier 5 minuten passeert? Man man man... Ik ga ook bij de
gemeente werken. #dienstverlening #belachelijk”
alsook de reactie:
“…ah ja, want straks is het wéér 2 weken gesloten”
Graag maakt onze fractie van uw vraag gebruik om hierop kort te reageren en
enkele onwaarheden recht te zetten.
- De medewerkers waren wel degelijk aan de slag. Degene die de wedstrijd wilden
volgen konden verlof nemen. Hierover vroeg ik enkele cijfers op bij de
gemeentesecretaris. 70 van de 230 personeelsleden waren gewoon aan de slag.
86 van hen namen verlof. Op een gelijkaardige woensdagnamiddag het jaar
voordien – meer bepaald 10 juli - waren 135 op 234 medewerkers aan de slag en
hadden er 35 verlof.
- Dienstverlening aan de burgers bevat niet enkel het administratief centrum maar
is zoveel breder. Denken we maar aan de digitale afhandeling, groen-onderhoud,
wegenwerken,… Al deze dienstverlening bleef gewaarborgd. Alsook deze in de
deelgemeenten Gullegem en Moorsele. De totale dienstverlening als belachelijk
bestempelen is bijgevolg buiten proportie.
- Daarnaast is de dienstverlening gedurende het volledige jaar gegarandeerd. Het
is dus gissen van waar die twee weken dat het administratief centrum gesloten zou
zijn komen.”
De heer Jasper Stragier, antwoordt dat hij het punt bewust niet persoonlijk heeft
willen inkleden en vindt het dan ook vreemd dat een persoonlijke facebookpost
erbij wordt gehaald. Die twee weken waren inderdaad een fout. Hij heeft dit later
gezien in de infokrant. De medewerkers waren aan het werk. Maar was het dan niet
mogelijk om na afloop van de koers rond 16u. – 16.30u. de deuren terug te openen?
De heer Henk Vandenbroucke, Groen, stelt dat er in deze zitting al opmerkingen
gemaakt zijn over hoe de vragen en punten van raadsleden moeten geformuleerd
worden en hoe bepaalde dingen beter kunnen gedaan worden. Daarbij aansluitend
zou hij het idee om een facebookreactie van een raadslid formeel te gebruiken in
een gemeenteraadszitting niet als methodiek verder ontwikkeld willen zien.
De heer Jacques Vanneste, voorzitter, denkt dat een raadslid in functie is en blijft
als hij communiceert met de buitenwereld. Dat is zijn persoonlijke mening.
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Mondelinge vraag: schoolfietsroutekaart
De heer Hendrik Vanhaverbeke, NV-A, heeft via de pers vernomen dat de gemeente
een schoolfietsroutekaart heeft uitgebracht. Zijn fractie kan dit zeker ondersteunen
onder het motto dat de veiligheid van de fietsers – en zeker de kinderen – boven
alles moet gaan. Hij heeft intussen zelf een exemplaar van de schoolfietsroutekaart
ontvangen en heeft daarin gezien dat deze tot stand gekomen is via de provincie. De
provincie heeft hiervoor de medewerking gekregen van het gemeentebestuur, de
scholen en de politie. De heer Vanhaverbeke merkt hierbij op dat hij als
gemeenteraadslid nooit vooraf op de hoogte gesteld werd van het initiatief en dat de
raadsleden ook niet uitgenodigd werden op de persvoorstelling. Hij had niet meer
verwacht.
De heer Vanhaverbeke heeft de aangewezen fietsroutes afgereden en het is hem
opgevallen dat de aangeleverde informatie niet correct is. Zijn fractie stelt zich dan
ook de vraag wie deze informatie heeft samengesteld en verstrekt? Wie heeft
uiteindelijk de finale verantwoordelijkheid genomen voor de publicatie? Dergelijke
projecten kosten handenvol geld waardoor er mag van uitgegaan worden dat
dergelijke publicatie secuur wordt samengesteld en gecontroleerd.
Mevrouw Marie De Clerck, schepen van mobiliteit, bedankt raadslid Vanhaverbeke
voor zijn vraag. Er kan geen aandacht genoeg zijn voor dit project. Het is de
provincie die betaalt en die dus alles coördineert en controleert en de
verantwoordelijkheid neemt. Het is dus ook de provincie die de persvoorstelling
georganiseerd heeft in aanwezigheid van gedeputeerde en de coördinatrice van de
provincie.
Hoe is de schoolfietsroutekaart nu tot stand gekomen? Er zijn een viertal
vergaderingen geweest met alle actoren. De drie scholen met secundair onderwijs
hebben informatie verstrekt aan de provincie over wat zij de meest veilige route
naar school vinden voor hun leerlingen en daarnaast ook de route die vaak genomen
wordt. Een route tekenen met een omleiding van 1 kilometer, levert niks op. Daarna
is er een check gebeurd door de mobiliteitsambtenaar om te kijken of alle straten
correct weergegeven waren. In die zin kan je niet zeggen dat de kaart niet correct is.
Het is voor de scholen de meest veilige route die ze uitgestippeld hebben. Wat wel
juist is, is dat niet alle routes er op staan. Ze verwijst hierbij naar de route vanuit de
Wijnberg naar het centrum, die vollediger kon zijn. Dit is natuurlijk ook afhankelijk
van waar je de route wil beginnen. Niet alles wordt aangeduid, er zijn keuzes
gemaakt. Het was niet de bedoeling om de hele kaart in te kleuren. Alle
opmerkingen worden genoteerd. Dus als er ergens een straatje niet genoteerd is, dan
kan dit zeker doorgegeven worden.
Mevrouw De Clerck beklemtoont dat de schoolfietsroutekaart een evolutief
gegeven is en in de toekomst best ook een digitale kaart wordt. Mevrouw De Clerck
zal dit in de provincieraad alvast vragen.
Raadslid Vanhaverbeke antwoordt dat de fietsroutekaart wel degelijk niet correct is.
De kaart is op een visueel aantrekkelijke manier opgebouwd. Wanneer je echter de
route start aan de Lauwestraat moet de eerste foto een foto zijn van het fietspad
richting Abdijweg en niet een foto van de hoek met de Goudbergstraat.
Mevrouw De Clerck antwoordt: “Als het dat maar is, dan ben ik al content.”
Namens de raad,
De gemeentesecretaris,
K. PARMENTIER

De voorzitter,
J. VANNESTE
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