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Zitting van 14 november 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 en Katleen MESSELY, raadsleden.
De heer Jacques Vanneste, voorzitter, opent de zitting en stelt vast dat de raad
behoorlijk werd bijeengeroepen bij brief van 6 november 2014.
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.
Vervolgens gaat hij over tot de agenda:
OPENBARE ZITTING
1. Gaselwest: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordiger.
2. FIGGA: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordiger.
3. Leiedal: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordiger.
4. Infrax West: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordiger.
5. Psilon: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordigers.
6. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordiger.
7. Overname aandelen n.a.v. exit Electrabel NV.
8. Protestantse Kerk: budget 2015.
9. Leveren van toegangscontrolesysteem.
10. Aankoop kunstwerken begraafplaats Moorsele en Gullegem.
11. Heraanleg oever vijver gemeentelijke hovingen.
12. Aanleg restgrond begraafplaats Moorsele - kant Heerweg.
13. Herstellen lichtpunten OV onder trekkingsrechten.
14. Ondergronds brengen van elektriciteits- en kabeltelevisienet, aanpassen van OV
en vernieuwen van kerstverlichtingsinstallatie in Post- en Bissegemstraat.
15. Aankoop gesloten bestelwagen voor de schrijnwerkersploeg.
16. Huishoudelijk reglement.
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17. Gemeentelijke brandweer: open verklaren van de functie van luitenantdienstchef.
18. FIGGA: buitengewone algemene vergadering: aanstellen vertegenwoordiger en
plaatsvervanger.
19. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering: aanstellen vertegenwoordiger en
plaatsvervanger.
20. Wat met het oud gemeentehuis?
21. Mondelinge vraag in verband met tarieven oudejaarsfeest.
BESLOTEN ZITTING
22. Gemeentelijke vrijwillige brandweer: aanwerving stagiair-brandweermannen.
23. Gemeentelijke brandweer: bevordering tot luitenant-dienstchef.

OPENBARE ZITTING
1. Gaselwest: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordiger.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale
maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest);
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 16 september 2014 en
7 oktober 2014 werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Gaselwest van 10 december 2014;
Gelet op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, waarop
volgende punten worden vermeld:
1) Akteneming van de overname van de aandelen van de aangesloten maatschappij
(Electrabel NV) door de openbare vennoten – stand van zaken
2) Statutenwijzigingen:
a.
Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen
– ter verantwoording van de wijziging aan het doel en omvorming van de
huidige rechtsvorm naar opdrachthoudende vereniging en daarmee
gepaard gaande wijziging van categorieën van aandelen en winstbewijzen
b.
Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c.
Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen
3) Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2015 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting
2015
4) Uitkering voorschot op dividend 2014 – bekrachtiging
5) Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis –
bekrachtiging
6) Statutaire benoemingen
7) Statutaire mededelingen;
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Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt
werd bij schrijven d.d. 16 september 2014 en 7 oktober 2014;
Gelet op het feit dat de buitengewone algemene vergadering tijdens de bespreking
van het eerste agendapunt akte zal nemen van de raadsbeslissingen van de
aangesloten gemeenten en provincies met betrekking tot de voorgestelde overname
van de aandelen van de aangesloten maatschappij (Electrabel NV) door de openbare
vennoten, waarvoor aan de gemeenteraad van heden een afzonderlijk toegelicht
voorstel van beslissing wordt voorgelegd;
Gelet op het feit dat het tweede agendapunt een aantal statutenwijzigingen omvat
die hun oorsprong vinden in meerdere domeinen:
-

ten eerste heeft de overdracht van de aandelen door de aangesloten
maatschappij Electrabel NV aan de openbare vennoten de facto een
uittreding van de aangesloten maatschappij uit de distributienetbeheerder
Gaselwest als gevolg vόόr het einde van 2014 en wordt voorgesteld om alle
statutaire bepalingen te schrappen omtrent de participatie van de aangesloten
maatschappij alsook de bepalingen in verband met de kapitaalaandelen F en
winstbewijzen E”, omdat door de raad van bestuur in zitting van
5 september 2014 werd beslist deze om te zetten in aandelen A en zij in het
verleden louter gecreëerd werden in verband met de participatie van
Electrabel NV;
Gelet op het feit dat deze statutenwijzigingen onder opschortende
voorwaarde zijn van het aanvaarden door de openbare vennoten van de
overdracht van de aandelen aangeboden door de aangesloten maatschappij
en de effectieve realisatie van de overname van deze aandelen en de
daarmee verbonden optimalisatie van het aandelenbezit en dat de raad van
bestuur van Gaselwest op 10 december 2014 over de genomen
raadsbeslissingen zal rapporteren aan de algemene vergadering;

-

ten tweede wordt voorgesteld het statutair doel van de vereniging uit te
breiden met de activiteit inzake warmtenetten; recent zijn in Vlaanderen een
aantal projecten rond warmtenetten tot stand gekomen, waaraan de
distributienetbeheerders die optreden via hun werkmaatschappij Eandis,
deelnemen of waarin zij kunnen betrokken worden om in te staan als
netbeheerder voor de aanleg, de exploitatie en de ontwikkeling van een
warmtenet en het transport en levering naar de gebruikers van warm water
vanuit een warmtebron of op basis van restwarmte afkomstig van industriële
processen of afvalverbranding naar de gebruikers;
Gelet op het feit dat ook Gaselwest in dit verband wenst ‘partner’ te zijn van
de gemeenten en hen wil helpen een bijdrage te leveren op het vlak van de
energie-efficiëntie en het behalen van de klimaatdoelstellingen;

-

ten derde wordt voorgesteld om de statuten van Gaselwest aan te passen aan
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
(decreet IGS);
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Gelet op het feit dat Gaselwest heden door zijn gewestgrensoverschrijdend
karakter een intercommunale vereniging is met als rechtsvorm een CVBA en
onderworpen aan de wet van 22 december 1986;
Gelet op het feit dat ingevolge het decreet van 25 april 2014 houdende
instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse gewest, het
Waalse gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales Gaselwest zijn statuten vόόr
1 juli 2015 dient aan te passen;
Gelet op het feit dat deze aanpassing erop neer komt dat de statuten zowel
inhoudelijk als vormelijk zoveel mogelijk afgestemd worden op deze van de
5 Vlaamse distributienetbeheerders uit de Eandis-groep die reeds sinds 2002
de rechtsvorm hebben aangenomen van een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op het feit dat de voornaamste effecten zijn:

inkorting van de duurtijd tot 9 november 2019 (i.p.v. 21 maart 2023);

aanpassing van de benaming van de categorieën van aandelen en
winstbewijzen;

minstens 80% gemeentelijke samenstelling van de raad van bestuur;

toepassing van de onverenigbaarheden uit artikel 48 van het decreet
IGS;

aanduiding van een afgevaardigde uit de oppositie van de
gemeenteraad;

afschaffing van het college van commissarissen;

evaluatierapport en ondernemingsplan over de werking van de
vereniging om de zes jaar;

het ter goedkeuring voorleggen van statutenwijzigingen aan de
toezichthoudende overheid;

termijn behandeling statutenwijzigingen in gemeenteraden wordt
90 dagen (i.p.v. 60 dagen);

principes inzake verlenging en beëindiging van de intergemeentelijke
samenwerking op basis van de artikelen 35, 36 en 37 decreet IGS;
geen mogelijkheid van uittreding tijdens de vastgestelde duur;
mogelijkheid voor Waalse gemeenten om tot 1 juli 2015 uit te
treden;
-

ten vierde wordt voorgesteld om nog een aantal bijkomende
statutenwijzigingen door te voeren (zoals vermeld in de toelichtingsnota),
waaronder de vervanging van de bijlage 2 m.b.t. de winstverdeling uit de
captieve periode met het oog op een vereenvoudigde voorstelling, de
vervanging van notie ‘tussentijds dividend’ door ‘interim-dividend’;

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en op expliciete wijze
aan de statutenwijzigingen en tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dient
vast te stellen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 maart 2013 houdende de
aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan alle
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zittingen van de algemene vergadering van Gaselwest tot de vervanging naar
aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad in 2019;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 juni 2013 houdende de
aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel
te nemen aan alle zittingen van de algemene vergadering van Gaselwest tot de
vervanging naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad in 2019;
Gelet op artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan volgende agenda voor de buitengewone algemene
vergadering van Gaselwest op 10 december 2014:
1) Akteneming van de overname van de aandelen van de aangesloten maatschappij
(Electrabel NV) door de openbare vennoten – stand van zaken
2) Statutenwijzigingen:
a.
Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen
– ter verantwoording van de wijziging aan het doel en omvorming van de
huidige rechtsvorm naar opdrachthoudende vereniging en daarmee
gepaard gaande wijziging van categorieën van aandelen en winstbewijzen
b.
Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c.
Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen
3) Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2015 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting
2015
4) Uitkering voorschot op dividend 2014 – bekrachtiging
5) Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis –
bekrachtiging
6) Statutaire benoemingen
7) Statutaire mededelingen.
Artikel 2
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
intercommunale vereniging Gaselwest onder de opschortende voorwaarde, wat het
gedeelte m.b.t. de exit Electrabel betreft, van het aanvaarden door de openbare
vennoten van de overdracht van de aandelen aangeboden door de aangesloten
maatschappij en de effectieve realisatie van de overname van deze aandelen en de
daarmee verbonden optimalisatie van het aandelenbezit.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Gaselwest op 10 december 2014, op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
aangeduide vertegenwoordiger en aan Gaselwest.
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2. FIGGA: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordiger.
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de dienstverlenende vereniging
FIGGA, financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest;
Gelet op het decreet d.d. 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse
bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 betreffende wijzigingen aan het decreet
intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het
bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het
bijzonder met betrekking tot presentiegelden;
Overwegende dat op de volgende buitengewone algemene vergadering van FIGGA
een statutenwijziging in functie van voornoemde decreetswijziging wordt
geagendeerd;
Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van
11 september 2014 en 16 oktober 2014 om deel te nemen aan de zitting van de
buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 10 december 2014;
Gelet op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, waarop
volgende punten worden vermeld:
1. Statutenwijziging
2. Verkoop ECS
3. Deelname in W4F (Wind for Flanders) voortzetting van EGPF
4. Strategie voor het boekjaar 2015
5. Begroting over het boekjaar 2015 en meerjarenbegroting
6. Statutaire benoemingen en mededelingen;
Gelet op de bij de uitnodiging gevoegde bundel;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44, 3° lid;
Gelet op het artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet;
BESLIST EENPARIG:
Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de statutenwijziging, zoals geagendeerd
voor de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 10 december 2014.
Art. 2. Zijn goedkeuring te hechten aan de onderstaande punten, zoals geagendeerd
voor de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 10 december 2014:
1. Statutenwijziging
2. Verkoop ECS
3. Deelname in W4F (Wind for Flanders) voortzetting van EGPF
4. Strategie voor het boekjaar 2015
5. Begroting over het boekjaar 2015 en meerjarenbegroting
6. Statutaire benoemingen en mededelingen.
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Art. 3. De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de
buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 10 december 2014, op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
besluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone
algemene vergadering van FIGGA van 10 december 2014, waarvoor een beslissing
moet genomen worden, goed te keuren.
Art. 4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering
van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan FIGGA
en aan de aangeduide vertegenwoordiger.
3. Leiedal: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordiger.
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de dienstverlenende vereniging
Intercommunale Leiedal (Leiedal);
Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van
6 oktober 2014 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene
vergadering van Leiedal van 11 december 2014;
Gelet op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, waarop
volgende punten worden vermeld:
1. Jaaractieplan 2015
2. Begroting 2015
3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2015
4. Aanstelling nieuwe leden raad van bestuur
5. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten
6. Varia;
Gelet op de bij de uitnodiging gevoegde bundel met informatie betreffende de
geagendeerde punten;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 9 mei 2014 houdende de
aanduiding van een vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente om deel te nemen aan alle zittingen van de algemene vergadering
van Leiedal tot de vervanging naar aanleiding van de vernieuwing van de
gemeenteraad in 2019;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44, 3° lid;
Gelet op artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de onderstaande punten, zoals
geagendeerd voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van
11 december 2014:
1. Jaaractieplan 2015
2. Begroting 2015
3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2015
4. Aanstelling nieuwe leden raad van bestuur
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5. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten
6. Varia.
Artikel 2. De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de
buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 11 december 2014, op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig
besluit.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering
van dit besluit, onder meer de kennisgeving van dit besluit aan Leiedal en aan de
aangeduide vertegenwoordiger.
4. Infrax West: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordiger.
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de opdrachthoudende
vereniging Infrax West;
Gelet op de aangetekende brief d.d. 7 oktober 2014 van Infrax West waarbij de
aandeelhouders worden uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering,
die doorgaat op 17 november 2014;
Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering, waarop volgende
punten worden vermeld:
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2015
2. Begroting 2015
3. Voorlopige resultaten 2014
4. Vervanging bestuurders met raadgevende stem
5. Toetreding gemeente voor Infra-GIS
6. Toetreding gemeente voor Infra-X-net;
Gelet op de bij de uitnodiging gevoegde bundel met informatie betreffende de
geagendeerde punten;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 november 2013 houdende de
aanstelling van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in
de algemene vergadering van Infrax West;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44, 3° lid;
Gelet op artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet;
BESLIST EENPARIG:
Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan onderstaande punten, zoals geagendeerd
voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van
17 november 2014:
1.
2.
3.
4.
5.

Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2015
Begroting 2015
Voorlopige resultaten 2014
Vervanging bestuurders met raadgevende stem
Toetreding gemeente voor Infra-GIS
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6. Toetreding gemeente voor Infra-X-net.
Art. 2. De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de
buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 17 november 2014, op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig
besluit.
Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering
van dit besluit, onder meer de kennisgeving van dit besluit aan Infrax West en aan
de aangeduide vertegenwoordiger.
5. Psilon: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordigers.
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de opdrachthoudende
vereniging Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in
Zuid-West-Vlaanderen (Psilon);
Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van
3 oktober 2014 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene
vergadering van Psilon van 11 december 2014;
Gelet op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, waarop
volgende punten worden vermeld:
1. Vaststelling werkprogramma 2015
2. Vaststelling begroting 2015
3. Goedkeuring oprichting en deelname vzw VNOC
4. Afschaffing verplaatsingsvergoeding algemene vergadering;
Gelet op de bij de uitnodiging gevoegde bundel met informatie betreffende de
geagendeerde punten;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 9 mei 2014 houdende de
aanstelling van de vertegenwoordigers en de plaatsvervangend vertegenwoordigers
in de algemene vergadering van Psilon;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44, 3° lid;
Gelet op artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de onderstaande punten, zoals
geagendeerd voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon van
11 december 2014:
1.
2.
3.
4.

Vaststelling werkprogramma 2015
Vaststelling begroting 2015
Goedkeuring oprichting en deelname vzw VNOC
Afschaffing verplaatsingsvergoeding algemene vergadering.

Artikel 2. De vertegenwoordigers van de gemeente, die zullen deelnemen aan de
buitengewone algemene vergadering van Psilon van 11 december 2014, op te
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dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig
besluit.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering
van dit besluit, onder meer de kennisgeving van dit besluit aan Psilon en aan de
aangeduide vertegenwoordigers.
6. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordiger.
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de dienstverlenende vereniging
West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.);
Gelet op de aangetekende brief d.d. 24 oktober 2014 van de W.I.V. waarbij de
aandeelhouders worden opgeroepen voor de buitengewone algemene vergadering,
die doorgaat op dinsdag 16 december 2014;
Gelet op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, waarop
volgende punten worden vermeld:
1. Bespreking van de strategie, waaronder de beheershervorming, de overige
geplande activiteiten en de begroting van de W.I.V. voor het jaar 2015
2. Varia;
Gelet op de bij de uitnodiging gevoegde bundel met informatie betreffende de
geagendeerde punten;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44, 3° lid;
Gelet op artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet;
BESLIST EENPARIG:
Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de onderstaande punten, zoals geagendeerd
voor de buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse
Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem van 16 december 2014:
1. Bespreking van de strategie, waaronder de beheershervorming, de overige
geplande activiteiten en de begroting van de W.I.V. voor het jaar 2015
2. Varia.
Art. 2. De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de
buitengewone algemene vergadering van de W.I.V. van dinsdag 16 december 2014,
op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
onderhavig besluit.
Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering
van dit besluit, onder meer de kennisgeving van dit besluit aan de W.I.V. en aan de
aangeduide vertegenwoordiger.
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7. Overname aandelen n.a.v. exit Electrabel NV.
Mevrouw Lobke Maes, schepen van financiën, licht toe dat het decreet
intergemeentelijke samenwerking stelt dat een producent of leverancier van energie
niet langer mag participeren in de distributie. De uitstap van deze producenten en
leveranciers is voorzien in de wetgeving, met als uiterste datum 31 december 2018.
In dit dossier gaat het dus concreet om de uitstap van Electrabel uit Gaselwest tegen
vermelde datum. Onder druk van diverse gemeenten-vennoten wordt deze uitstap
nu vroeger geregeld.
Mevrouw Maes zegt dat Electrabel een princiepsovereenkomst bereikt heeft met de
raad van bestuur van Gaselwest omtrent de overname van de aandelen van
Electrabel.
Aangezien Wevelgem enkel voor de activiteit gas aangesloten is bij Gaselwest,
beperkt de operatie voor Wevelgem zich daartoe.
Het is de bedoeling dat de aandelen van Electrabel op 29 december 2014
overgenomen worden door de participerende gemeenten. Op 1 januari 2015,
3 dagen later, voert Gaselwest een kapitaalsverlaging uit voor de waarde van de
vroegere aandelen Electrabel binnen Gaselwest. Door deze operatie moeten de
gemeenten geen cash geld verleggen. De operatie blijft budgettair neutraal.
De heer Filip Daem, N-VA, stelt dat hij hieromtrent al een aantal vragen gesteld
heeft aan de administratie en op basis van de antwoorden kan stellen dat zijn fractie
dit punt zal steunen. Maar dit punt vormt maar één luik van het ganse verhaal.
Er komt een tweede luik, meer bepaald een kapitaalsvermindering, gevolgd door de
omzetting van een aantal aandelen – niet die van Wevelgem – in zogenaamde
A-aandelen, wat erop neerkomt dat de participatie van Wevelgem zal verwateren.
Er is immers ook een nieuwe kapitaalsverhoging voorzien. Het raadslid heeft in de
voorbereiding van deze gemeenteraad genoteerd dat een aantal gemeenten ook deze
kapitaalsverhoging in dit stadium al hebben goedgekeurd.
Hij vraagt wat de intenties van Wevelgem zijn op dit vlak. Is daar dan ook de
budgettaire ruimte voor?
Daarnaast stelt hij vast dat de gemeente aandelen gaat kopen die 5 maal meer waard
zijn dan ze momenteel in de gemeentelijke boekhouding genoteerd zijn. Aangezien
de boekhouding een reëel beeld moet geven van de toestand waarin de gemeente
zich bevindt, vraagt hij aan de schepen om die herwaardering door te voeren.
Mevrouw Lobke Maes zegt dat er dus eerst een kapitaalsverlaging komt, zowel
voor de activiteiten gas als elektriciteit. De kapitaalsverhoging die daarop volgt, is
echter niet nodig voor de activiteit gas. Ze gebeurt wel voor de activiteit
elektriciteit, omdat de participatie van de gemeenten voor elektriciteit onder de 33%
zou zakken, wat niet mag. Dus moeten de gemeenten die participeren voor
elektriciteit de keuze maken of ze al dan niet investeren in de kapitaalsverhoging.
De schepen denkt dat de gemeente dit misschien strikt genomen wel zou kunnen,
maar dit lijkt haar weinig relevant, daar de gemeente voor elektriciteit aangesloten
is bij Infrax.
Wat de opmerking van het raadslid betreft in verband met de waardering van de
aandelen, is het inderdaad zo dat die aandelen nog gewaardeerd zijn tegen hun
nominale waarde. Dit was ook een vereiste in de zogenaamde NGB, de nieuwe
gemeenteboekhouding, het boekhoudsysteem van de gemeenten tot voor kort.
Sinds de invoering van de BBC mogen wel meerwaarden geboekt worden, onder
bepaalde voorwaarden wel te verstaan. De schepen zal dan ook vragen aan de
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financiële dienst om bij de afsluitverrichtingen de participaties te waarderen aan de
reële waarde, wat het getrouw beeld van de jaarrekening ten goede zal komen.
De heer Filip Daem verwijst nogmaals naar zijn eerste vraag. Hij stelt vast dat, in
het kader van optimalisatie en transparantie van de structuur van Gaselwest, F- en
Fg-aandelen omgezet worden in A-aandelen. De gemeente Wevelgem heeft voor
het ogenblik dergelijke A-aandelen. Daarnaast is er nog de kapitaalverhoging, zoals
vermeld, voor de gemeenten met de activiteit elektriciteit. Bestaat het gevaar dan
niet dat de Wevelgemse participatie zodanig daalt dat dit ook een impact zal hebben
op de dividendstromen vanuit de intercommunale.
Mevrouw Maes sluit dit niet uit. Maar bij de waardering van deze nieuwe aandelen
zijn 3 zaken in overweging genomen, waaronder ook het feit dat de uitstap van
Electrabel leidt tot een verhoging van de billijke vergoeding op het eigen vermogen.
De schepen heeft dan ook de bedenking overgemaakt aan Gaselwest dat in het licht
hiervan – een mogelijk hoger rendement – de dividendpolitiek dient bekeken te
worden.
De heer Daem zegt dit ook te zullen opvolgen.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer gas
aangesloten is bij de intercommunale vereniging ‘Intercommunale maatschappij
voor gas en elektriciteit van het Westen’, afgekort tot GASELWEST;
Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 5 september 2014 uitgewerkte
dossier met documentatiestukken dat op 23 september 2014 aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel NV een principeovereenkomst bereikt werd aangaande de verkoop van de participatie van
Electrabel NV in het kapitaal van de Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest,
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en de verkoop van de
participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek,
Finiwo, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS)
anderzijds en dat deze overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt;
Gelet op het statutair principe dat de aandelen van de distributienetbeheerders
slechts overgedragen kunnen worden aan de vennoten en mits akkoord van de raad
van bestuur;
Gelet op het feit dat deze (verkoop)transactie met betrekking tot het
distributienetbeheer verschillende stappen omvat, waarvan enerzijds een gedeelte
reeds beslist werd door de raad van bestuur van de distributienetbeheerders (in casu
Gaselwest) en anderzijds een ander gedeelte te beslissen is door de openbare
vennoten zelf;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Gaselwest in zitting van
5 september 2014 akte genomen heeft van de overnameprijs van de Electrabelaandelen per activiteit en dat zij het aandeel van elke individuele openbare vennoot
(op basis van zijn aandelen A en F en winstbewijzen E” in bezit op
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31 december 2013) in de overnameprijs bepaald heeft alsook haar goedkeuring
heeft gehecht aan het aan de openbare vennoten te formuleren aanbod tot overname
van de aandelen Electrabel NV (aandelen A2) in Gaselwest;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Gaselwest beslist heeft om deze
aandelenovername te financieren door een kapitaalvermindering door terugstorting
op de kapitaalaandelen A, voorafgegaan door de incorporatie van de bestaande
onbeschikbare reserves op 31 december 2013;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft verleend aan het
aanbod tot overname, aan de incorporatie van onbeschikbare reserves en aan de
kapitaalvermindering onder de opschortende voorwaarde van de effectieve
overname van de aandelen A2 van Electrabel NV;
Gelet op het feit dat voormelde terugstorting op aandelen via Eandis CVBA
aangewend wordt voor de betaling van de overnameprijs van de overgenomen
aandelen en aldus geen cashbeweging inhoudt voor de openbare vennoten;
Gelet op het feit dat de betaling aan Electrabel NV in verband met deze transactie
voorzien wordt op 29 december 2014 met ingenottreding voor de openbare
vennoten met betrekking tot de overgenomen aandelen vanaf 30 december 2014;
Gelet op het feit dat de openbare vennoten aan Eandis CVBA opdracht dienen te
geven om de uit de kapitaalvermindering binnen Gaselwest aan hen toekomende
bedragen ter betaling van de overnameprijs van de aandelen A2 van de aangesloten
maatschappij Electrabel NV over te maken aan Electrabel NV en Eandis CVBA
deze betalingstransactie kosteloos zal verrichten in het kader van haar
exploitatieopdracht binnen Gaselwest, waaronder het beheer van de financiële
middelen;
Gelet op het feit dat in het kader van voornoemde aandelentransactie en de exit van
Electrabel NV tevens statutenwijzigingen dienen te worden doorgevoerd die zullen
behandeld worden op de algemene vergadering van Gaselwest die op
10 december 2014 in buitengewone zitting plaatsheeft in het Eandis-gebouw,
President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk en waarvoor aan de gemeente per
aangetekend schrijven van 16 september 2014 een afzonderlijk dossier overgemaakt
werd;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de aanvaarding van het door de raad van bestuur
van Gaselwest per brief d.d. 23 september 2014 voorgestelde aanbod tot overname
van de aandelen A2 van de aangesloten maatschappij Electrabel NV in de
intercommunale vereniging Gaselwest, die toekomen aan de gemeente, dit ten
bedrage van
-

0 euro voor de activiteit elektriciteit (0 aandelen Ae2) en van
1 794 465,62 euro voor de activiteit gas (34.171 aandelen Ag2),

gefinancierd door een kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs door
terugstorting op de kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de
incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013, dit
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2
van Electrabel NV, die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014.
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Artikel 2
Opdracht te geven aan de werkmaatschappij Eandis CVBA om op
29 december 2014 de in artikel 1 vermelde bedragen over te maken aan
Electrabel NV.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
intercommunale vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat,
p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
8. Protestantse Kerk: budget 2015.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 114 en de artikelen 47
en 48;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de modellen
werden vastgesteld voor het voeren van de nieuwe boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op zijn beslissing van 13 september 2013 houdende goedkeuring van het
meerjarenplan 2014-2019 van de Protestantse Kerk Wevelgem;
Gelet op zijn beslissing van 10 oktober 2014 houdende goedkeuring van het
gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de Protestantse Kerk Wevelgem;
Gelet op het budget 2015 van de Protestantse Kerk Wevelgem, zoals dit werd
ingediend op het gemeentebestuur op 13 oktober 2014;
Exploitatieontvangsten
Exploitatie-uitgaven
Exploitatie eigen fin. boekjaar
Overschot exploitatie 2013
Exploitatie voor toelage
Exploitatietoelage
Exploitatietoelage ten laste van Wevelgem

-

1 000,00
24 811,89
23 811,89
1 298,88
22 513,01
22 513,01
11 646,92

Gelet op het gunstig advies door de Administratieve Raad van de ProtestantsEvangelische Eredienst op 30 september 2014 verleend aan dit budget;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort binnen de
grenzen blijft van het meerjarenplan 2014-2019 van de Protestantse Kerk
Wevelgem;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §1;
NEEMT AKTE:
Van het budget 2015 van de Protestantse Kerk Wevelgem waarbij de gemeentelijke
bijdrage ten laste van het gemeentebestuur Wevelgem, belopende 11 646,92 euro,
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binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde
meerjarenplan 2014-2019 van de Protestantse Kerk Wevelgem en geeft daarvan
kennis aan de heer provinciegouverneur, de Administratieve Raad van de
Protestants-Evangelische Eredienst en aan de Protestantse Kerk Wevelgem.
9. Leveren van toegangscontrolesysteem.
De heer Geert Breughe, schepen, licht toe dat het de bedoeling is om over te
stappen op een ander toegangscontrolesysteem voor diverse gemeentelijke
gebouwen. In een eerste fase zal vooral de toegang tot sportgebouwen aangepast
worden. Het is een heel technisch systeem, dat zijn voordelen moet bieden voor een
degelijk sleutelbeheer en ook zal bijdragen tot een efficiëntere inzet van het
toezichthoudend personeel.
De heer Jasper Stragier, Groen, merkt op dat in het dossier niet echt bleek waar dit
toegangssysteem zou geplaatst worden. Is hier al een beslissing genomen?
De heer Breughe zegt dat het accent inderdaad ligt op de sportgebouwen.
Maar vervolgens is er een uitrol naar de socio-culturele infrastructuur en de
administratieve gebouwen. De gebouwen zullen dus stelselmatig, één voor één,
opgenomen worden in het systeem. Belangrijk is dat intussen ook expertise kan
opgedaan worden door het personeel. Misschien zal het bij aanvang nog wat zoeken
en tasten zijn, zullen zich kinderziektes manifesteren, maar het klinkt alvast positief.
De heer Stragier vraagt of deze opdracht het volledige pakket omhelst.
De heer Breughe bevestigt dit.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘leveren van
toegangscontrolesysteem’ een bestek met nr. 2411/06214 werd opgesteld door de
heer Koen Vandewiele, dienst gebouwen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 81 273,45 euro
(excl. btw) of 98 340,87 euro (incl. 21% btw);
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur eindigend op
31 december 2018, met een mogelijkheid van stilzwijgende verlenging telkens voor
één jaar en maximum vier keer;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze
opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is of zal voorzien worden
in het investeringsbudget, op rekening 221007/IE-OVERIG op de verschillende
beleidsitems van de gebouwen waar het toegangscontrolesysteem wordt geplaatst;

441
Zitting van 14 november 2014
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 bestek met nr. 2411/06214 voor de
opdracht ‘leveren van toegangscontrolesysteem’, opgesteld door de heer
Koen Vandewiele, dienst gebouwen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 81 273,45 euro (excl. btw) of
98 340,87 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 of zal voorzien worden in het
investeringsbudget, op rekening 221007/IE-OVERIG op de verschillende
beleidsitems van de gebouwen waar het toegangscontrolesysteem wordt geplaatst.
Artikel 4. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste
3 firma’s.
10. Aankoop kunstwerken begraafplaatsen Gullegem en Moorsele.
Mevrouw Lobke Maes, schepen van cultuur, verwijst naar de gemeenteraad van
5 juli 2013, waarin de aankoop van een gelijkaardig kunstwerk goedgekeurd werd
voor de begraafplaats in de Menenstraat. De opdracht werd gegeven aan mevrouw
Linda Molleman, kunstenares, om een werk te maken met als titel ‘voor allen aan
wie de oorlog raakte’. De naam van het werk spreekt voor zich. Het werk werd
begin van dit jaar officieel onthuld, in aanwezigheid van heel wat raadsleden.
De bedoeling is om nu, in een gelijkaardige sfeer en intimiteit, nog twee werken te
creëren, één voor de begraafplaats van Gullegem en één voor de begraafplaats van
Moorsele. De thematiek is dezelfde: het herdenken van iedereen die door de oorlog
werd geraakt.
*

*
*
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DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 5 juli 2013 houdende de
vaststelling van de beschrijving ‘Voor allen aan wie de oorlog raakte’ voor de
opdracht ‘creatie kunstwerk ereperk burgerslachtoffers’ en de vaststelling van de
wijze van gunnen voor deze opdracht;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
d.d. 20 november 2013 houdende de gunning van de opdracht ‘creatie kunstwerk
ereperk burgerslachtoffers’ aan mevrouw Linda Molleman;
Overwegende dat bedoeld kunstwerk werd ingeplant op de begraafplaats
Menenstraat;
Overwegende dat vanuit de werkgroep kunst geadviseerd wordt om op de
begraafplaatsen Gullegem en Moorsele ook een soortgelijk werk te plaatsen; dat om
redenen van vergelijkbare stijl, sfeer, teneur en grootte en artistieke eigenheid
voorgesteld wordt om met dezelfde kunstenares te werken;
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘aankoop kunstwerken voor
begraafplaatsen Gullegem en Moorsele’ volgende beschrijving werd opgesteld door
de heer Davy Callewaert, beleidscoördinator sector vrije tijd: ‘Aan de kunstenaar
wordt gevraagd om twee hoopgevende werken te maken in de stijl en sfeer van het
vorig jaar geplaatste werk op de begraafplaats in de Menenstraat. Het werk dient
licht van aard te zijn, te verwijzen naar de slachtoffers van beide wereldoorlogen en
dient licht figuurlijk te zijn. De titel 'Voor allen aan wie de oorlog raakte' dient
overdraagbaar te zijn op de werken. De werken dienen plaatsbaar te zijn in een
ruimtelijke omgeving van een tiental vierkante meter en mogen maximaal drie
meter hoog zijn. De werken dienen de hoop uit te drukken dat er geen oorlogen
meer zullen zijn en dat er dus ook geen slachtoffers meer zullen bijkomen. Tegelijk
dient het werk te herinneren aan de gevallen slachtoffers die rusten op de
begraafplaats. Een vergelijkbaar werk met dat in de Menenstraat zou optimaal zijn’;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 18 867,92 euro
(excl. btw) of 20 000,00 euro (incl. 6% 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 0739-00/275000/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 kunstenaar worden uitgevoerd om redenen van: artistieke eigenheid en
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:
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Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de beschrijving en de raming voor de
opdracht ‘aankoop kunstwerken voor begraafplaatsen Gullegem en Moorsele’.
De raming bedraagt 18 867,92 euro (excl. btw) of 20 000,00 euro (incl. 6% 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 0739-00/275000/IE-OVERIG.
Artikel 4. Er zal geen beroep gedaan worden op de mededinging wegens de
artistieke eigenheid en exclusiviteit van de opdracht.
11. Heraanleg oever vijver gemeentelijke hovingen.
De heer Stijn Tant, schepen van leefmilieu, meldt dat dit een nieuwe stap is in de
uitvoering van het beheersplan voor de gemeentelijke hovingen. Bedoeling is om nu
de oever van de vijver aan te pakken. Een deel van de betonrand zal verwijderd
worden en wordt vervangen door natuurlijk materiaal, bestaande uit FSC-gelabeld
hout, met planken en paaltjes. Aan de oostelijke zone wordt de oever verflauwd,
zodat hier een aantal moerasplanten kunnen aangeplant worden. Daarnaast zal ook
slib geruimd worden. Zo’n opruiming gebeurt om de 10 jaar.
De schepen verwijst nog naar de plannen in het dossier en zegt ervan overtuigd te
zijn dat deze realisatie de gemeente weer een stapje dichter brengt bij prachtige
gemeentelijke hovingen.
De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, formuleert volgend voorstel:
‘De heraanleg van de vijver kadert in het opfleuren van de groene long centrum
deelgemeente Wevelgem m.a.w. ‘de gemeentelijke hovingen’.
In dit dossier hebben wij kunnen vaststellen wat de omvang is van deze werken: het
omvat o.a. het leegpompen van de vijver, het verwijderen van betonnen palen en
platen, het ruimen van slib en afval in de vijver tot op de vaste grond…
Hier denken wij dat terwijl deze werken aan de gang zijn, er toch moet rekening
gehouden worden met de aansluitingen inzake verlichting en pompen voor de
fontein, zodat we later niet voor voldongen feiten komen te staan. Bij het uitpompen
en verwijderen van slib zullen heel wat leidingen weer naar boven komen.
Ons voorstel is dan ook alle leidingen van toevoer en afvoer van water voor de
fontein, alsook alle noodzakelijke feeërieke verlichting – nu nog natriumlampen,
wat heel duur is, maar mogelijk te vervangen door energiezuinige verlichting voor vijver en kunstwerk, veilig en gelijktijdig aan te leggen om zo dubbel werk en
nog grotere onkosten te vermijden.
Ik heb eveneens gemerkt dat het rotsgedeelte op de sokkel van het kunstwerk
verdwenen is en ook dit zou met deze werken gelijktijdig hersteld kunnen worden,
meer bepaald het peervorming gesteente richting de ‘kikker’.
Het is tevens perfect mogelijk om de nodige sterke pomp te plaatsen in een inham
die reeds bestaat op een 10-tal meter loopafstand van de vijver.
Vroeger speelden we daar verstoppertje.
Nu kan alle elektriciteit en pomp daar in alle veiligheid geplaatst worden.
Dit zou allemaal samen gerealiseerd moeten worden om kosten in de toekomst te
vermijden.’
De heer Stijn Tant is blij te horen dat ook de fractie van de heer Vanhaverbeke
bezorgd is om de kosten. Deze bezorgdheid wordt gedeeld met de meerderheid.
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Daar zal ook rekening mee gehouden worden in het dossier van de fonteinen, waar
het raadslid naar refereert.
De heer Henk Vandenbroucke, Groen, vraagt of de werken ook een impact hebben
op de speelruimte. Zo ja, is er dan een overleg geweest met de jeugdbewegingen of
staat dit nog op het programma?
De heer Tant antwoordt dat de werken op zich geen gevolgen zouden mogen
hebben op het terrein waar de speeltoestellen staan. De hinder zal beperkt zijn.
De werfzone wordt afgezet.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
d.d. 14 december 2011 houdende de goedkeuring van het eindrapport beheerplan
gemeentelijke hovingen, waarin de heraanleg van de oeverstrook van de vijver
gemeentelijke hovingen opgenomen is;
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘heraanleg oever vijver
gemeentelijke hovingen’ een bestek met nr. 2418/06914 werd opgesteld door de
heer Geert Delaere, dienst milieu;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 23 111,50 euro
(excl. btw) of 27 964,92 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 0680-00/220007/IE-PB6 (PB6-ACT7);
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, §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. 2418/06914 en de
raming voor de opdracht ‘heraanleg oever vijver gemeentelijke hovingen’,
opgesteld door de heer Geert Delaere, dienst milieu. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
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uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 23 111,50 euro
(excl. btw) of 27 964,92 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-PB6 (PB6-ACT7).
Artikel 4. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste
5 firma’s.
12. Aanleg restgrond begraafplaats Moorsele - kant Heerweg.
De heer Stijn Tant, schepen van milieu, zegt dat het restgrondje aan de
begraafplaats in Moorsele, kant Heerweg, een niet makkelijk te onderhouden zone
is. Bedoeling is om dit nu op een goede manier in te richten, dit via het inzaaien, het
aanbrengen van betonelementen en gefundeerd gazon… Het volledige lijstje van
geplande werkzaamheden is opgenomen in het dossier.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘aanleg restgrond begraafplaats
Moorsele kant Heerweg’ een bestek met nr. 2421/07214 werd opgesteld door de
heer Geert Delaere, dienst milieu;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16 733,00 euro
(excl. btw) of 20 246,93 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 0680-00/220007/IE-OVERIG (O8-ACT3);
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1° a (limiet van 85 000,00 euro, excl. btw,
niet 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, §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:

446
Zitting van 14 november 2014
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2421/07214 en de
raming voor de opdracht ‘aanleg restgrond begraafplaats Moorsele kant Heerweg’,
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 16 733,00 euro
(excl. btw) of 20 246,93 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 (O8-ACT3).
Artikel 4. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste
5 firma’s.
13. Herstellen lichtpunten OV onder trekkingsrechten.
De heer Stijn Tant, schepen van energie, zegt dat voorliggende beslissing eerder
technisch van aard is. Hij verwijst naar de zitting van 17 mei 2013, waarin een
dossier voor het herstellen van ‘onherstelbare’ lichtpunten goedgekeurd werd.
Er werd hiervoor een bedrag van 15 000 euro voorzien, uit te voeren door
distributienetbeheerder Infrax.
Nu is het zo dat Infrax een aantal onherstelbare lichtpunten heeft hersteld buiten
deze eigenlijke opdracht. Het verschil zit in de financiering van de opdracht.
Deze herstellingen worden immers apart gefactureerd en aangerekend op de
beschikbare trekkingsrechten. Gelet op deze verschillende financieringswijze dient
dit als een aparte opdracht beschouwd te worden, zodat deze al uitgevoerde werken
ook boekhoudkundig correct verwerkt kunnen worden.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 mei 2013 houdende het
goedkeuren van het voorstel met nr. D154684 om een budget van 15 000 euro
(excl. btw) ter beschikking te stellen van Infrax voor het herstellen en vervangen
van onherstelbare lichtpunten;
Overwegende dat Infrax enkel de herstellingen van onherstelbare lichtpunten die
niet gefinancierd worden via trekkingsrechten aanrekent op voornoemd budget; dat
derhalve herstellingen van onherstelbare lichtpunten die wel in aanmerking kwamen
om gefinancierd te worden via trekkingsrechten, niet kaderen binnen voornoemde
opdracht; dat ook een spoedig herstellen van dergelijke lichtpunten evenwel
aangewezen was om gepast tegemoet te komen aan meldingen of klachten van
burgers; dat dergelijke herstellingen geen cash-uitgave voor de gemeente met zich
mee brengen door de financiering met trekkingsrechten; dat de gemeenteraad
evenwel deze opdracht – die, om redenen van een spoedige reactie op ad hoc
meldingen, reeds is uitgevoerd in de loop van 2013 - nog moet goedkeuren;
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘herstellen lichtpunten OV onder
trekkingsrechten’ een technische beschrijving met nr. 020047465 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 18 455,87 euro
(excl. btw);
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de raad van bestuur van Infrax op 25 januari 2010 beslist heeft
om aan elke gemeente die aangesloten is bij Infrax, trekkingsrechten toe te kennen,
vastgesteld op 7,50 euro/inwoner/jaar;
Overwegende dat dit project in aanmerking komt om vereffend te worden via
trekkingsrechten voor een bedrag van 18 455,87 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: het feit dat de gemeente
aangesloten is bij Infrax West met als exploitatiebedrijf Infrax);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §3;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met
nr. 020047465 voor de opdracht ‘herstellen lichtpunten OV onder
trekkingsrechten’. De raming bedraagt 18 455,87 euro (excl. btw).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3. Er zal geen beroep gedaan worden op de mededinging.
Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien 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
18 455,87 euro (excl. btw).
14. Ondergronds brengen van elektriciteits- en kabeltelevisienet, aanpassen
van OV en vernieuwen van kerstverlichtingsinstallatie in Post- en
Bissegemstraat.
De heer Stijn Tant, schepen van energie, zegt dat een offerte ontvangen werd van
Infrax om een aantal kabels ondergronds te brengen in de Post- en Bissegemstraat.
Dit zal het straatbeeld ten goede komen. Wat het luikje kerstverlichting betreft, gaat
dit niet om de verlichting zelf. De bedoeling is om een kring te leggen zodat de
kerstverlichting afzonderlijk bediend kan worden. Dit kan nog niet overal, maar
telkens als de kans zich voordoet, naar aanleiding van andere werken, wordt
gekozen voor een afzonderlijke kring.
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De heer Marcel Masquelin, Vlaams Belang, veronderstelt dat die werken weldra
uitgevoerd worden. Gelet op de werken die momenteel aan de gang zijn in
Gullegem, weet hij niet of die werken in december kunnen uitgevoerd worden.
Het is nu immers heel druk in de Poststraat en Bissegemstraat door de andere
werken.
De heer Stijn Tant zegt dat dergelijke werken in synergie gebeuren. Dit betekent dat
Infrax eerst nagaat of de werken niet gecombineerd kunnen worden met werken van
andere nutsmaatschappijen. Hoe weten ze dat? Alle werken in Vlaanderen worden
sinds kort ingegeven in het Gipod-systeem. Dus alle geplande werken voor de
gemeente zijn daar terug te vinden, worden er gecentraliseerd. De nutsbedrijven
kennen dit systeem maar al te goed. Ze hebben er zelfs applicaties aan verbonden
om hun werken aan de burgers te communiceren. Dus Infrax zal, bij het raadplegen
van Gipod, merken dat het niet mogelijk is om momenteel deze werken uit te
voeren. Deze werken zullen dus pas in een later stadium - en dus niet op korte
termijn - gerealiseerd worden. De huidige werken ter voorkoming van
wateroverlast, waarnaar het raadslid verwijst, aan de gang in de Schuttershoflaan –
Koningin Fabiolastraat, zouden beëindigd worden tegen 19 december 2014.
De heer Marcel Masquelin stelt vast dat Infrax vandaag het systeem alleszins niet
geraadpleegd heeft. Ze waren bezig met werken en door de combinatie met de
rioleringswerken waren bepaalde straten in het centrum van Gullegem totaal
onbereikbaar. Dat kan toch niet.
De heer Tant zal Infrax hieromtrent om uitleg vragen. Vraag is hoe dit mogelijk is.
De schepen vermoedt dat het hier ging om werken op vraag van een burger, waar de
gemeente op zich minder zicht op heeft. Maar dit betekent nog niet dat dit zomaar
kan. Hij zal Infrax wijzen op het feit dat ze het Gipod-systeem vooraf voldoende
moeten raadplegen.
De heer Masquelin betreurt wat vandaag voorgevallen is. Ook het rusthuis was
onbereikbaar.
De heer Tant zegt dat het raadslid gelijk heeft. Het mag niet.
Mevrouw Hannelore Carlu, N-VA, houdt volgende tussenkomst:
‘In tijden waar ieder van ons bijna dagelijks geconfronteerd wordt met een nakend
stroomtekort, met berichten omtrent afschakelplannen waar bepaalde gemeenten of
delen van gemeenten al dan niet zouden uitvallen, komt het nemen van een
beslissing omtrent vernieuwing van kerstverlichting eerder banaal over.
Onze fractie heeft uiteraard niets tegen het feit dat er in Wevelgem wordt gevierd,
en dat de mensen in de Post- en Bissegemstraat zouden kunnen genieten van een
vernieuwde kerstverlichting.
Maar dit moet ons toch even tot nadenken zetten.
In de komende kerstperiode, waar iedereen verondersteld wordt solidair te zijn met
zijn naaste, moeten we in Wevelgem misschien ook eens nadenken hoe we op vlak
van energieverbruik solidair kunnen zijn.
Wevelgem met zijn 361 stroomcabines komt, voor zover ons op dit ogenblik bekend
is, gelukkig niet in aanmerking voor het afschakelen van de stroom in de komende
winterperiode.
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Heel wat gemeenten die ook niet in het afschakelplan voorkomen, hebben al te
kennen gegeven solidair te willen zijn met de gemeenten die dreigen zonder
elektriciteit te vallen.
Zo wil de gemeente Rotselaar de openbare verlichting uitdoven en de verlichting in
hun openbare gebouwen doven tijdens de stroompanne om op deze manier solidair
te zijn met hun buurgemeenten.
De gemeente Haaltert stuurde een brief naar haar inwoners met energiebesparende
tips, zodat van thuis uit al heel wat besparingen mogelijk zijn.
De gemeente Koksijde hangt dit jaar minder kerstverlichting en laat deze ook
2,5 uur minder lang branden om op die manier solidair te zijn met gemeenten die
wel in het afschakelingsplan voorkomen.
De vraag vanuit onze N-VA fractie is of ook Wevelgem een soortgelijke solidariteit
zal betonen met andere gemeenten en/of hiertoe al concrete plannen bestaan ?
In bevestigend geval zullen wij hieraan onze volle medewerking verlenen. Indien er
nog geen plannen zouden zijn, vragen wij het college hier dan toch zeer snel werk
van te willen maken.’
De heer Stijn Tant wijst erop dat raadslid Vanhaverbeke er vandaag nog op
gewezen heeft dat de gemeente moet voorzienig zijn bij de uitvoering van werken.
Dit betekent dat het leggen van een nieuwe kring voor de kerstverlichting, naar
aanleiding van het ondergronds brengen van kabels, het meteen ook mogelijk maakt
om de kerstverlichting, wanneer gewenst of vereist, apart af te schakelen. Als de
kerstverlichting op dezelfde kring als de openbare verlichting ligt, is dit een heel
dure en weinig praktische zaak.
Los van dit technisch gegeven, gaat de schepen graag dieper in op het thema van
energiebesparing, dat hij als zijn ‘geliefd’ thema omschrijft.
Hij onderkent dat Wevelgem moet solidair zijn. Deze solidariteit is al lang gestart
voor veel andere gemeenten er ook maar aan dachten. Sinds 2010 wordt
bijvoorbeeld stelstelmatig het nachtregime ingevoerd. Dit betekent dat de openbare
verlichting in bepaalde straten gehalveerd wordt tussen middernacht en 5 uur.
Naar aanleiding van de recente initiatieven rond het beperken van kerstverlichting,
heeft het college van burgemeester en schepenen ook opdracht gegeven aan de
diensten om dit verder te onderzoeken. Wat was de vaststelling? De gemeente
Wevelgem heeft – consistent zoals het beleid is – heel energievriendelijke
kerstverlichting. Het zou financieel meer kosten om de kerstverlichting af te
schakelen dan het zou opbrengen als ze niet meer gaat. Bovendien is de sparing
inzake kilowattuur miniem. Het loont dan ook de moeite niet om daar verder op in
te gaan.
De gemeente levert wel blijvende inspanning om het energieverbruik te laten dalen.
Dit niet alleen omwille van het mogelijke risico op een stroompanne. Nee, de
uitdrukkelijke wens is er om de ambities, die geformuleerd werden in het unaniem
goedgekeurde burgemeestersconvenant, te halen. Dit betekent dat verder onderzocht
wordt hoe openbare verlichting nog energievriendelijker kan. Maar dit betekent ook
investeren in energiebesparende maatregelen in gebouwen. Dit is een permanente
zorg.
Wat energiebesparende tips betreft, waarnaar het raadslid in haar tussenkomst ook
verwijst, stelt schepen Tant dat die ook opgenomen werden in de infokrant.
Wevelgem kon dus gerust op het lijstje voorbeeldgemeenten vermeld worden.
Schepen Tant besluit dat Wevelgem op de ingeslagen weg verder gaat en hoopt
hierbij op de steun van alle fracties.
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De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, wil nog iets toevoegen vanuit de
besprekingen binnen de raad van bestuur van Infrax. Er is een bevraging gebeurd
welke gemeente welke maatregelen zou nemen, gelet op het dreigend stroomtekort.
Een belangrijke vaststelling is dat er toch een onderscheid gemaakt moet worden
tussen een eerder symbolische solidariteit enerzijds en een fundamentele aanpak
anderzijds. Daarnaast werd genoteerd dat een aantal gemeenten met onmiddellijke
ingang beslist heeft om alle openbare verlichting te doven, ’s nachts tijdens de
weekdagen. Dit is inderdaad een fundamentele ingreep. Vanuit Wevelgem heerst
eerder het gevoel dat dit best goed bestudeerd wordt. Een goed voorafgaand
overleg, bijvoorbeeld met de politie, is dan toch wel wenselijk. Ook bij de initiële
invoering van het nachtregime, waarnaar schepen Tant verwijst, werd bijvoorbeeld
ook eerst overlegd met de buurt.
De burgemeester kan zich, met alle respect voor alle collega’s in andere gemeenten,
niet ontdoen van de indruk dat een aantal gemeenten de openbare verlichting in de
eerste plaats doven om budgettaire redenen. De besparingsidee leeft soms sterker
dan de solidariteitsgedachte. Het volledig uitschakelen van de openbare verlichting
klinkt goed en is ook wel goed op een aantal vlakken. Vraag is of dit ook wenselijk
is in functie van de leefbaarheid, in functie van de veiligheid. De burgemeester pleit
dan ook voor enige omzichtigheid.
Hij besluit dat de gemeente intussen al 5 jaar inzet op een energiezuinige omgang
met de openbare verlichting. Bedoeling is om op de ingeslagen weg verder te gaan,
maar niet op ondoordachte wijze.
De heer Henk Vandenbroucke, Groen, is blij vast te stellen dat de fractie N-VA
pleit voor solidariteit en energiezuinigheid. De fractie Groen had ook een
gelijkaardige vraag rond kerstverlichting. De fractie is blij dat de groene
voorstellen, die al jaren lang naar voor gebracht worden, nu als voorbeeld dienen
voor goed beleid. Hij hoopt dat de gemeenteraad verder, met zijn allen, deze
richting uitgaat.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘ondergronds brengen van
elektriciteits- en kabeltelevisienet, aanpassen van OV en vernieuwen van
kerstverlichtingsinstallatie in Post- en Bissegemstraat’ een technische beschrijving
met nr. P/037196 werd opgesteld;
Overwegende dat naar aanleiding van het saneren van de hoofdleiding van Telenet
voorgesteld wordt om het bestaande bovengrondse elektriciteitsnet en kabeltv-net
ondergronds te brengen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 28 441,94 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 0670-00/228400/IE-OVERIG en 640-00/228500;
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
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bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: het feit dat de gemeente
aangesloten is bij Infrax West met als exploitatiebedrijf Infrax);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §3;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met
nr. P/037196 en de raming voor de opdracht ‘ondergronds brengen van
elektriciteits- en kabeltelevisienet, aanpassen van OV en vernieuwen van
kerstverlichtingsinstallatie in Post- en Bissegemstraat’. De raming bedraagt
28 441,94 euro, excl. btw.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3. Er zal geen beroep gedaan worden op de mededinging.
Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget, op
rekening 0670-00/228400/IE-OVERIG voor een bedrag van 16 340,97 euro,
excl. btw en op rekening 640-00/228500 voor een bedrag van 12 100,97 euro,
excl. btw.
15. Aankoop gesloten bestelwagen voor de schrijnwerkersploeg.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 4 juli 2014 betreffende de
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de
opdracht ‘aankoop gesloten bestelwagen voor de schrijnwerkersploeg’, met name
de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
d.d. 24 september 2014 houdende de vaststelling dat geen regelmatige offertes
werden ingediend voor deze opdracht en dat derhalve niet kon overgegaan worden
tot de sluiting van deze opdracht; dat om alsnog over te gaan tot de aankoop van een
gesloten bestelwagen voor de schrijnwerkersploeg de lastvoorwaarden en de
gunningswijze opnieuw dienen vastgesteld;
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘aankoop gesloten bestelwagen voor
de schrijnwerkersploeg’ een bestek met nr. 2420/07114 werd opgesteld door de heer
Rik Soubry, dienst gebouwen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 17 355,37 euro
(excl. btw) of 21 000,00 euro (incl. 21% btw);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget, op rekening 0119-03/240400/IE-OVERIG;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1° a (limiet van 85 000,00 euro, excl. btw,
niet 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, §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. 2420/07114 voor de
opdracht ‘aankoop gesloten bestelwagen voor de schrijnwerkersploeg’, opgesteld
door de heer Rik Soubry, dienst gebouwen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 17 355,37 euro (excl. btw) of
21 000,00 euro (incl. 21% btw).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget, op
rekening 0119-03/240400/IE-OVERIG.
Artikel 4. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste
5 firma’s.
16. Huishoudelijk reglement.
De heer Jacques Vanneste, voorzitter, zegt dat rond de aanpassing van het
huishoudelijk reglement voorafgaand overlegd is met de fractieleiders, samen met
burgemeester en gemeentesecretaris. De administratie heeft stevig de pen
vastgehouden. Er is onderzocht wat er kon veranderen en wat, vanuit de decretale
regelgeving, moest veranderen. Hij vat de aanpassing samen in drie krachtlijnen.
Ten eerste is er de focus op het feit dat er meer elektronisch zal gewerkt worden in
de toekomst. Zo zullen tablets ingevoerd worden om de documenten van de
gemeenteraad ter beschikking te stellen. Dit moet niet. Wie dit wenst, kan nog
steeds gebruik maken van papieren dragers.
Ten tweede is er een kleine wijziging in de agendering. Er komt een duidelijk
onderscheid tussen agendapunten, waarbij een voorstel ter stemming gelegd wordt,
en vragen vanuit de raadsleden
Ten derde is er een besparing binnen het reglement opgenomen. Vroeger kregen
burgemeester en schepenen een kostenvergoeding van 50 euro per maand voor het
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gebruik van eigen elektronisch materiaal en communicatiekosten. Deze vergoeding
wordt afgeschaft, wat leidt tot een besparing.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals goedgekeurd door
de gemeenteraad in zitting van 8 februari 2013;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 40 en artikel 39;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de
bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris;
Gelet op het overleg van de burgemeester en de gemeentesecretaris met de
respectievelijke fracties d.d. 12 maart 2014 en het overleg van de burgemeester, de
voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris met de respectievelijke
fracties d.d. 22 oktober 2014;
Overwegende dat het bestuur, om efficiëntieredenen, de tendens van de
digitalisering mee dient op te volgen en te implementeren waar nuttig;
Overwegende dat het aangewezen voorkomt dat het college van burgemeester en
schepenen antwoorden op mondelinge vragen gericht aan het college van
burgemeester en schepenen in collegialiteit kan voorbereiden; dat de zittingen van
het college van burgemeester en schepenen in principe doorgaan op woensdag om
16u30; dat het om praktisch-organisatorische redenen aangewezen voorkomt dat
mondelinge vragen gericht aan het college van burgemeester en schepenen om te
worden behandeld op een zitting van de gemeenteraad uiterlijk de woensdag om
14 uur voor de zitting van de gemeenteraad worden bezorgd;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad als volgt her vast te
stellen:
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE
GEMEENTE WEVELGEM
BIJEENROEPING GEMEENTERAAD
Art. 1. §1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls
als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen.
§2. De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de
gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder
geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de
voorzitter worden meegedeeld.
§3. De voorzitter moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:
1° een derde van de zittinghebbende leden;
2° het college van burgemeester en schepenen;
3° een vijfde van de zitting hebbende leden als zes weken na datum van de
vorige gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van
zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus;
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4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op
de eigen bevoegdheden van de burgemeester.
In hun schriftelijke aanvraag – behoorlijk ondertekend – aan de gemeentesecetaris
moeten de aanvragers de agenda vermelden, met voor elk punt een voorstel van
beslissing met toelichting en de datum en het uur van de beoogde vergadering.
De gemeentesecretaris bezorgt vervolgens de voorstellen aan de voorzitter.
Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de
oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement kan nakomen.
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de aangewezen dag en het aangewezen
uur en met de voorgestelde agenda.
§4. De zitting van de gemeenteraad vindt in principe plaats in de raadzaal van het
oud gemeentehuis (Grote Markt 26). Indien deze locatie onvoldoende toegankelijk
is voor een raadslid, kan deze verzoeken om uit te wijken naar een andere gepaste
locatie.
Art. 2. §1. De oproeping, de agenda en het toegelicht voorstel van beslissing,
alsook het verslag van de vorige vergadering, worden ten minste acht dagen vóór de
dag van de vergadering via mail aan het raadslid bezorgd.
Verder zijn, naast de agenda en het toegelicht voorstel van beslissing, ook de
dossiers betreffende de agendapunten elektronisch beschikbaar. Een raadslid kan,
behoudens indien hij opteert om een tablet ter beschikking te krijgen, ervoor
opteren om de agenda en toelichting en/of het verslag van de vorige vergadering op
papier aan huis bezorgd te krijgen. Van deze keuze brengt hij de gemeentesecretaris
schriftelijk of elektronisch op de hoogte.
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van de oproepingsperiode worden
afgeweken.
§2. De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda
van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk
agendapunt waarover een beslissing moet worden genomen. De agendapunten
moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.
§3. Het ontwerp van budget en het ontwerp van jaarrekening, alsook het ontwerp
van meerjarenplan en het ontwerp van jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan
worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop ze worden
besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd per mail.
Een raadslid kan er voor opteren om bedoelde documenten op papier aan huis
bezorgd te krijgen. Van deze keuze brengt hij de gemeentesecretaris schriftelijk of
elektronisch op de hoogte.
Art. 3. §1. Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering
punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van
beslissing aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter
van de gemeenteraad. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan
van deze mogelijkheid geen gebruik maken. Agendapunten, inclusief toegelicht
voorstel van beslissing, worden schriftelijk of per e-mail bezorgd aan de
gemeentesecretaris. Het gemeenteraadslid deelt aan de gemeentesecretaris mee
vanaf welk e-mailadres agendapunten zullen worden ingediend.
§2. De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld
door de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte
voorstellen onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden.
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§3. Loutere vragen, zoals bedoeld in artikel 13, behoeven geen toegelicht voorstel
van beslissing, maar moeten wel betrekking hebben op de bevoegdheden van de
burgemeester of het college van burgemeester en schepenen.
OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING
Art. 4. §1. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.
§2. De vergadering is niet openbaar:
1° Als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken.
Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in
besloten vergadering;
2° Wanneer tweederde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang
van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid
beslissen dat de vergadering niet openbaar is. De gemeenteraad moet deze
beslissing motiveren.
Art. 5. De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat
gemeenteraadsleden en schepenen de eed afleggen. De vergaderingen over het
organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en
de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn in
elk geval openbaar.
Ingeval de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, wordt de
hoorzitting en het verhoor van getuigen in het openbaar gehouden, indien de
betrokkene hierom verzoekt. Een getuige kan echter steeds vragen om het
getuigenverhoor achter gesloten deuren te laten plaats vinden.
Art. 6. De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering,
uitgezonderd in tuchtzaken.
Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in
besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel
met dit doel, worden onderbroken.
Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in
openbare vergadering moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda
van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van
het punt kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken.
Art. 7. De gemeenteraadsleden, alsmede alle personen die krachtens de wet of het
decreet de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot
geheimhouding verplicht.
INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK
Art. 8. §1. Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden
openbaar bekend gemaakt op het gemeentehuis, uiterlijk acht dagen voor de
vergadering. Dit gebeurt door aanplakking aan of in het gemeentehuis. Daarnaast
wordt dit ook zo snel mogelijk op de website van de gemeente geplaatst.
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In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld,
en uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering openbaar gemaakt overeenkomstig
het eerste lid.
§2. Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda
binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld op dezelfde wijze bekend gemaakt.
§3. De agenda met toelichtende nota wordt op elektronische wijze aan alle lokale
perscorrespondenten, die dit wensen en aan de voorzitters van de door de
gemeenteraad erkende adviesraden bezorgd.
§4. Elke belangstellende inwoner kan een jaarabonnement bekomen op de agenda
van de raadsvergaderingen met toelichting en/of het verslag van de gemeenteraad.
Indien dit via een papieren versie dient te worden bezorgd, gebeurt dit tegen de
vigerende retributie, via e-mail gebeurt dit kosteloos.
Art. 9. §1. De gemeente maakt, aan ieder natuurlijk persoon en iedere
rechtspersoon of groepering die erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en
de stukken die erop betrekking hebben, openbaar door er inzage in te verlenen, er
uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig
het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
§2. Er zijn een aantal exemplaren van de agenda beschikbaar voor de
belangstellenden die de raadszitting bijwonen.
§3. De beslissingen van de gemeenteraad worden binnen de 10 dagen na de zitting
bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Reglementen en verordeningen
worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website. In het
gemeentelijk informatieblad wordt toelichting gegeven bij een aantal beslissingen
van de voorbije gemeenteraad.
Het verslag ligt na goedkeuring ter inzage op het gemeentesecretariaat en wordt na
goedkeuring, eveneens op de gemeentelijke website geplaatst.
Art. 10. §1. Voor elk agendapunt worden de dossiers, die er op betrekking hebben,
vanaf de verzending van de oproeping, elektronisch ter beschikking gehouden van
de raadsleden (cfr. artikel 2).
De dossiers worden ook (fysiek) beschikbaar gesteld in een binnen de
gemeentelijke infrastructuur hiervoor voorzien lokaal, met uitzondering van de
dossiers betreffende de besloten zitting. Deze laatste zijn beschikbaar op het
gemeentesecretariaat tijdens de openingsuren.
§2. Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris of de door
hem aangewezen personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de
stukken in de dossiers voor de gemeenteraad. Onder technische toelichting wordt
verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke
gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.
De raadsleden richten hun verzoek schriftelijk, elektronisch of mondeling aan de
gemeentesecretaris. Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris richt het
gemeenteraadslid zich tot het diensthoofd secretariaat of de beleidsmedewerker
gemeentesecretaris. Hun vraag wordt mondeling toegelicht tenzij het raadslid een
schriftelijke toelichting wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de
openingsuren tenzij anders wordt overeengekomen.
Art. 11. §1. De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en
akten die het bestuur van de gemeente betreffen.
§2. De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op
dezelfde dag als de vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen
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werden goedgekeurd, verstuurd aan de gemeenteraadsleden. Dit gebeurt via e-mail.
Gemeenteraadsleden kunnen, behoudens indien hij/zij opteert om een tablet ter
beschikking te krijgen, op uitdrukkelijk verzoek een papieren versie thuis bezorgd
krijgen. Deze papieren versie wordt ten laatste de eerste werkdag na het
elektronisch versturen van bedoelde notulen per gewone post verstuurd of per bodepersoneelslid bezorgd aan huis. Daartoe richten ze een schriftelijke of elektronische
vraag aan de gemeentesecretaris.
§3. Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de openingsuren
van de dienst secretariaat:
1° het budget en het meerjarenplan van de gemeente, evenals het budget van vorige
boekjaren en vroegere meerjarenplannen;
2° de rekeningen van de gemeente, evenals rekeningen met betrekking tot vorige
boekjaren;
3° de jaarverslagen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de
gemeente lid is;
4° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad;
5° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester
en schepenen;
6° de verslagen van gemeentelijke adviesraden;
7° de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen, belastingen retributiereglementen;
8° het register van de inkomende en uitgaande stukken.
§4. Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 10 en art. 11, §2 en 3 hebben
de raadsleden het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking
hebben op het bestuur van de gemeente. Zij dienen hiervoor een schriftelijke of
elektronische aanvraag in bij de gemeentesecretaris, die deze aanvraag noteert in
een daarvoor opgesteld register. De administratie onderzoekt of de gevraagde
stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de gemeente.
Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de
aanvraag meegedeeld of de stukken kunnen worden ingezien. Vanaf dat ogenblik
kunnen de stukken worden ingezien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
of volgens afspraak.
Het raadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen
tijdens de acht werkdagen volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze
ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage.
§5. De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift krijgen van de akten en stukken
betreffende het bestuur van de gemeente, conform de procedure voor het
inzagerecht.
De raadsleden richten schriftelijk of elektronisch hun aanvraag tot het verstrekken
van een afschrift aan de gemeentesecretaris. Wanneer het een document betreft
waarvan eerst enkel inzage gevraagd werd, kan de aanvraag tot afschrift ook
mondeling gebeuren.
§6. Wanneer de gemeentesecretaris, die hiertoe het advies van het diensthoofd
secretariaat inwint, oordeelt dat een stuk niet onder het inzagerecht valt, wordt de
aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Art. 12. De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en
diensten die de gemeente opricht en beheert te bezoeken.
Om de administratie in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te
organiseren, delen de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk of
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elektronisch aan de gemeentesecretaris mee welke instelling zij willen bezoeken en
op welke dag en uur.
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet
mengen in de werking.
Art. 13. De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan het
college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te
stellen voor zover die vragen betrekking hebben op de bevoegdheden van de
burgemeester of het college van burgemeester en schepenen.
Vragen die uiterlijk 5 dagen vóór de raadzitting schriftelijk of elektronisch worden
gesteld, kunnen op uitdrukkelijke aanvraag toegevoegd worden aan de agenda en
zullen op de raadzitting mondeling beantwoord worden.
Onverminderd het voorgaande wordt op schriftelijke vragen van raadsleden binnen
de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden
mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de
agenda van de gemeenteraad staan. Deze mondelinge vragen worden ten laatste de
woensdag om 14 uur voor de zitting van de gemeenteraad overgemaakt aan de
gemeentesecretaris, die hiervan onverwijld de voorzitter van de gemeenteraad en de
burgemeester op de hoogte stelt.
QUORUM
Art. 14. Bij aanvang van de zitting deelt de voorzitter mee welke raadsleden
verontschuldigd zijn en wie op dat ogenblik niet aanwezig is. De gemeentesecretaris
of het door hem hiertoe aangewezen personeelslid noteert de aanwezigen bij het
begin van de zitting in een register en maakt melding van uur van aankomst of
vertrek van raadsleden tijdens de zitting.
Art. 15. §1. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de
meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een
kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te
kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.
§2. De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste
aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige
leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de
tweede maal op de agenda voorkomen.
In de oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede
oproeping worden de bepalingen van artikel 26 van het gemeentedecreet
overgenomen.
WIJZE VAN VERGADEREN
Art. 16. De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor en opent en
sluit de vergaderingen.
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden
aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de
vergadering voor geopend.
Art. 17. §1. De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet
alle mededelingen die de raad aanbelangen.
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De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op
de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist.
§2. Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden
gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de
aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid
worden in de notulen vermeld.
Art. 18. §1. Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan
het woord wenst te komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en ingeval van
gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.
§2. Indien de raad deskundigen wenst te horen of als de voorzitter van het OCMW
toelichting moet geven, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze aan het woord
komen.
De voorzitter kan aan de gemeentesecretaris vragen om toelichtingen te geven.
Art. 19. Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een
rechtzetting van beweerde feiten.
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de
hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst:
1° om te vragen dat men niet zal besluiten;
2° om de verdaging te vragen;
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;
4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij
voorrang zou behandeld worden;
5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
6° om naar het reglement te verwijzen.
Art. 20. De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen
voor de amendementen ter stemming gelegd.
Art. 21. Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een
verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het
onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp
terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp
blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid,
dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven,
wordt geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd
en bekomen en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de
voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging
worden geacht de orde te verstoren.
Art. 22. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de
raadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding
gemaakt in de notulen.
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Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde geroepen.
Elk lid dat tot de orde werd geroepen, mag zich verantwoorden, waarna de
voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.
Art. 23. De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die
openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze
wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen.
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem
verwijzen naar de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van
één tot vijftien euro of tot een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen,
behoudens andere vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert.
Art. 24. Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over
hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist.
Art. 25. Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de
bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij
voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De voorzitter
kan dan beslissen dat de leden van de raad de zaal onmiddellijk moeten verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Art. 26. Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij
oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de
bespreking, onverminderd de bepalingen opgenomen in de artikels 21 en 24.
WIJZE VAN STEMMEN
Art. 27. §1. Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de
bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken.
§2. De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van
de stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Ingeval de stemmen staken, is het
voorstel verworpen.
Art. 28. De gemeenteraad stemt over het budget, de budgetwijzigingen en de
jaarrekening in hun geheel. Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over
een of meer onderdelen van het budget, de budgetwijzigingen of de jaarrekening die
hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming
over de onderdelen die aldus zijn aangewezen en de stemming over het geheel heeft
dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te
stemmen en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn
aangenomen.
Art. 29. §1. De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de
gevallen bedoeld in §4.
§2. Er zijn twee mogelijke werkwijzen van openbaar stemmen:
1° de stemming bij handopsteking;
2° de mondelinge stemming.
§3. De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van
de aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt.
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§4. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;
2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de
vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van
andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
3° individuele personeelszaken.
Art. 30. De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het
voorwerp van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 27 vraagt hij
achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich
onthouden.
Elk gemeenteraadslid kan slechts één maal zijn hand opsteken om zijn keuze
duidelijk te maken.
Art. 31. De mondelinge stemming geschiedt door, in de volgorde zoals hierna
bepaald, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspreken.
Indien de mondelinge stemming gevraagd wordt, loot de voorzitter de naam uit van
het lid dat eerst zal stemmen. Vervolgens stemmen de leden van wie de namen op
de ranglijst volgen, daarna deze van wie de namen voorafgaan. Indien het
aangeduide lid op het ogenblik van de uitloting afwezig is, wordt de stemming
begonnen met het eerstvolgende lid op de ranglijst, dat aanwezig is. De voorzitter
stemt het laatst, behalve bij geheime stemming.
Art. 32. Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes
gebruikt. De raadsleden gebruiken hiertoe een blauwe of zwarte pen.
De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het
afgeven van een blanco stembriefje.
De stemopneming gebeurt door de voorzitter, de raadsleden die door de voorzitter
eventueel verzocht worden hem daartoe bij te staan, de gemeentesecretaris en/of
eventueel een door hem aangewezen personeelslid.
Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Art. 33. Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, vraagt de voorzitter
uitdrukkelijk of alle stembiljetten ingediend werden.
Art. 34. Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke
verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming
overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de
voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de
eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste
stemmen hebben behaald.
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald
hebben, dan wordt de jongste van die kandidaten desgevallend tot de herstemming
toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij
volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste
kandidaat de voorkeur.
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NOTULEN
Art. 35. §1. De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische
volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die
punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime
stemming of bij unanimiteit vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of
tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. Als binnen een fractie iedereen op
dezelfde wijze stemt, volstaat het om in de notulen de stemwijze van de fractie op te
nemen.
Een raadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag
op te nemen. Een raadslid kan ook namens de fractie een stemverklaring laten
opnemen.
Het is aanbevolen deze stemverklaring, overeenstemmend met de mondelinge
verklaring, ten laatste binnen de 4 werkdagen na de raadszitting, schriftelijk of via
e-mail aan de gemeentesecretaris te bezorgen.
§2. De gemeentesecretaris of een door hem aangesteld personeelslid kan in het
verslag, naast de decretaal vereiste bepalingen van de notulen, bijkomende
toelichtingen noteren omtrent de besprekingen. Dit betekent niet dat elke vraag om
bijkomende uitleg of elke technische opmerking in het verslag dient opgenomen te
worden.
Mondelinge vragen aan de burgemeester of het college van burgemeester en
schepenen, die tijdig bezorgd worden cfr. artikel 13, worden aan het verslag
toegevoegd, evenals het verstrekte antwoord.
Art. 36. §1. De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de
verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig de
bepalingen van het gemeentedecreet.
§2. De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen,
ten minste acht dagen voor de vergadering op het gemeentesecretariaat ter
beschikking van de raadsleden, die er kennis willen van nemen. Ze worden ook
samen met de agenda voor de volgende zitting aan de raadsleden bezorgd,
overeenkomstig artikel 2.
§3. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te
maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die
opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die
zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige
vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de
voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend. In het geval
de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de gemeenteraad
beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.
§4. Zo dikwijls de raad het wenselijk acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk
staande de vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de
gemeenteraadsleden en de gemeentesecretaris ondertekend.
GEMEENTERAADSCOMMISSIES
Art. 37. De gemeenteraad richt, wanneer gewenst, commissies op die zijn
samengesteld uit 10 gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het
voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van
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advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven
aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk
wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden
horen.
Er is minstens een gemeenteraadscommissie zoals bepaald in artikel 39 van het
gemeentedecreet die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het
beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente. Deze commissie kan geïntegreerd worden binnen
een andere commissie.
Art. 38. §1. De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad
evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld.
Na toepassing van de evenredigheidsregel wordt volgende samenstelling
vastgelegd:
 CD&V: 6 leden
 N-VA: 2 leden
 sp.a: 1 lid
 Groen: 1 lid.
Deze evenredigheid voldoet aan de wettelijke regel die stelt dat de som van het
aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het
college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal
mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die
haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door middel van een
voordracht, gericht aan de gemeentesecretaris, die deze voordracht overmaakt aan
de voorzitter van de gemeenteraad. Als er voordrachten ontvangen worden voor
meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de
mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van
voordracht. Op deze akte van voordracht kan voor elk effectief voorgedragen
kandidaat voor de commissie eveneens een plaatsvervanger aangeduid worden.
§2. Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een
fractie geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of
meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie kan dit lid niet meer
zetelen in een raadscommissie, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een
andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijk aantal leden in
de commissie.
§3. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaatcommissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van
de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt. Indien de fractie van
het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de
handtekening van een van hen.
Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de
fractie.
§4. Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging
overeenkomstig het eerste lid een fractie niet vertegenwoordigd is in een
commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem
in de commissie zetelt.
De fractie Vlaams Belang kan, conform de decretale bepalingen, een commissielid
met raadgevende stem aanduiden.
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Art. 39. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid, dat bij de
eerste commissievergadering verkozen wordt onder de commissieleden. De leden
van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een
commissie.
Zolang geen voorzitter werd aangewezen, wordt het voorzitterschap waargenomen
door het eerste raadslid in rangorde.
Bij afwezigheid of verhindering kan de voorzitter een ander commissielid, evenwel
geen lid van het college van burgemeester en schepenen, aanduiden als
plaatsvervangend voorzitter. De commissievoorzitter deelt dit schriftelijk mee aan
de gemeentesecretaris, die hiervan de voorzitter van de gemeenteraad op de hoogte
brengt.
Indien de commissievoorzitter geen vervanger aangeduid heeft, wordt het
voorzitterschap waargenomen door het eerste raadslid in rangorde.
Art. 40. §1. De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. De eerste
commissievergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de
gemeenteraad. Een derde van de leden van de commissie kan de voorzitter vragen
de commissie bijeen te roepen.
De oproepingsbrief vermeldt plaats, dag en uur van de commissievergadering
alsook de agenda en wordt elektronisch naar alle raadsleden gestuurd ten minste
acht dagen vóór de dag van de vergadering. Een lid van de commissie kan,
behoudens indien hij opteert om een tablet ter beschikking te krijgen, ervoor
opteren om de oproepingsbrief op papier aan huis bezorgd te krijgen. Van deze
keuze brengt hij de gemeentesecretaris schriftelijk of elektronisch op de hoogte.
Deze papieren versie wordt ten laatste de eerste werkdag na het elektronisch
versturen van bedoelde oproeping per gewone post verstuurd of per bodepersoneelslid bezorgd aan huis.
§2. Plaats, dag en uur van de commissievergadering en de agenda worden openbaar
bekend gemaakt op het gemeentehuis, uiterlijk acht dagen voor de vergadering.
Dit gebeurt door aanplakking aan of in het gemeentehuis. Daarnaast wordt dit ook
zo snel mogelijk op de website van de gemeente geplaatst.
§3. De agenda wordt op elektronische wijze bezorgd aan alle lokale
perscorrespondenten, die dit wensen en aan de voorzitters van de door de
gemeenteraad erkende adviesraden.
§4. Elke belangstellende inwoner kan een jaarabonnement bekomen op de agenda
van de commissievergaderingen met toelichting en/of het verslag van de
commissievergadering. Indien dit via een papieren versie dient te worden bezorgd,
gebeurt dit tegen de vigerende retributie, via e-mail gebeurt dit kosteloos.
§5. De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
§6. De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde
voorwaarden als voor de gemeenteraad, zie artikels 4 t.e.m. 7, zijn de vergaderingen
van de commissies niet openbaar.
§7. De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, in het
openbaar.
Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad, zie art. 29, §4, is de
stemming geheim.
§8. De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de
commissies, waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen.
Bij aanvang van de zitting deelt de voorzitter mee welke raadsleden
verontschuldigd zijn en wie op dat ogenblik niet aanwezig is. De gemeentesecretaris
of het door hem hiertoe aangewezen personeelslid noteert de aanwezigen bij het
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begin van de zitting in een register en maakt melding van uur van aankomst of
vertrek van raadsleden tijdens de zitting.
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door de
gemeentesecretaris of een door hem aangewezen personeelslid.
De gemeentesecretaris kan de commissievergaderingen bijwonen, ook al is een
personeelslid aangewezen om het secretariaat waar te nemen.
§9. Alle stukken die betrekking hebben op de gemeenteraadscommissie worden
ondertekend door de voorzitter van die commissie en medeondertekend door de
gemeentesecretaris of het door hem aangewezen personeelslid.
PRESENTIEGELD
Art. 41. Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen,
wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig
zijn:
1° de vergaderingen van de gemeenteraad;
2° de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (voor raadsleden die deel
uitmaken van de commissie, inclusief leden met raadgevende stem);
3° de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft maar
waarvoor het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt;
4° de vergaderingen die worden hervat, op een andere dag dan de oorspronkelijke
vergadering.
Art. 42. Het presentiegeld bedraagt 124,98 euro (gekoppeld aan de spilindex
138,01) voor de vergaderingen zoals bedoeld in art. 41, 1°. Voor de vergaderingen
zoals bedoeld in art. 41, 2°, bedraagt het presentiegeld de helft van 124,98 euro
(gekoppeld aan de spilindex 138,01). Indien een lid met raadgevende stem lid is van
verscheidene commissies, kan het aantal toegekende presentiegelden jaarlijks nooit
hoger zijn dan het hoogste presentiegeld dat theoretisch toegekend kan worden aan
een vast lid. Voor de berekening van dit maximumbedrag wordt rekening gehouden
met het aantal commissievergaderingen die voor een vast lid recht geven op
presentiegeld.
Voor alle voornoemde vergaderingen die tevens beantwoorden aan de bepalingen
van artikel 41, 3° en 4° geldt het respectievelijke presentiegeld zoals hiervoor
bepaald.
Voor alle voornoemde vergaderingen die langer dan 2 uur duren en die door het
raadslid minder dan 2 uur bijgewoond worden, wordt het presentiegeld verminderd
met de helft.
De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt voor de zittingen van de gemeenteraad
een dubbel presentiegeld.
De presentiegelden worden per kwartaal uitbetaald, in de eerstvolgende maand.
VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE ORGANEN VAN DE GEMEENTE
Art. 43. §1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer
personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.
Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het
verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. De organen van de gemeente zijn de
gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de
gemeenteraad, de burgemeester, de gemeentesecretaris en elk ander orgaan van de
gemeente dat als overheid optreedt.
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§2. De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens
bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij
het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste
bestemmeling.
§3. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van
de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2° het een loutere mening is en geen concreet verzoek;
3° als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd
ingediend;
4° het taalgebruik ervan beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan doet deze beoordeling. Hij kan de
indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de
ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.
Art. 44. §1. Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de
voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de
eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens 14 dagen voor de
vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het
op de agenda van de volgende vergadering.
§2. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college
van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen
met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
§3. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is,
de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het
betrokken orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste
ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een
persoon naar keuze.
§4. Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de
indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of,
indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste
ondertekenaar van het verzoekschrift.
ERELIDMAATSCHAP
Art. 45. - §1. Een gewezen gemeenteraadslid of een gewezen OCMW-raadslid dat
gedurende ten minste achttien jaar in de gemeenteraad of OCMW-raad van de
gemeente Wevelgem gezeteld heeft en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan
door de gemeenteraad tot het voeren van de eretitel van gemeenteraadslid worden
gemachtigd, indien de termijn van zijn mandaat in de gemeenteraad minimaal de
helft van zijn totale mandaatstermijn bedraagt.
Voor de berekening van de totale termijn wordt de periode tussen 1 januari van het
jaar van de installatie van de gemeenteraad of de OCMW-raad en respectievelijk de
datum van de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad na de
installatievergadering van de gemeenteraad, hetzij de installatievergadering van de
OCMW-raad mee in aanmerking genomen.
§2. Een gewezen schepen die gedurende ten minste 18 jaar in de gemeenteraad of
de OCMW-raad van de gemeente Wevelgem gezeteld heeft en wiens gedrag
onberispelijk is geweest, kan door de gemeenteraad tot het voeren van de eretitel
van ereschepen worden gemachtigd. Voor de berekening van de totale termijn
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wordt de periode tussen 1 januari van het jaar van de installatie van de
gemeenteraad of de OCMW-raad en respectievelijk de datum van de eerstvolgende
zitting van de gemeenteraad na de installatievergadering van de gemeenteraad,
hetzij de installatievergadering van de OCMW-raad mee in aanmerking genomen.
Art. 46. - De eretitel wordt verleend door de gemeenteraad mits voorafgaande
aanvraag of instemming van het betrokken raadslid.
ONKOSTENVERGOEDINGEN
Art. 47. §1. Aan de leden van de gemeenteraad, inclusief de leden van het college
van burgemeester en schepenen, worden volgende specifieke kosten die verband
houden met de uitoefening van hun mandaat en die noodzakelijk zijn voor de
uitoefening van het mandaat terugbetaald:
De kosten voor vorming, inclusief de daarvoor gedane verplaatsingskosten, in de
mate dat deze door de gemeentesecretaris, in voorkomend geval in overleg met de
vormingsverantwoordelijke, qua onderwerp van de vorming relevant en qua
omvang van de kosten als aanvaardbaar beoordeeld worden. Het is in die zin
aangewezen de geplande vorming tijdig aan te geven aan de gemeentesecretaris.
De reiskosten voor een verplaatsing buiten de gemeente wanneer de mandataris de
verplaatsing maakt in uitvoering van zijn mandaat of wanneer de mandataris
afgevaardigde is in een intergemeentelijk samenwerkingsverband en/of een
bovengemeentelijke instelling.
De reiskosten worden niet terugbetaald indien dergelijke onkostenvergoeding door
het intergemeentelijk samenwerkingsverband en/of de bovengemeentelijke
instelling wordt terugbetaald.
§2. De door de mandatarissen gemaakte reiskosten met eigen wagen, brom- of
motorfiets of fiets worden vergoed conform de vergoeding uitbetaald aan het
gemeentepersoneel. Deze vergoeding per kilometer wordt jaarlijks op 1 juli
automatisch aangepast.
De door de mandatarissen gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden
volledig terugbetaald mits het voorleggen van de bewijsstukken en het opmaken
van een schuldvordering.
Art. 48. §1. Ter ondersteuning van gemeenteraadsfracties wordt jaarlijks aan elke
fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, een toelage verstrekt ten laste van
het budget.
Deze toelage wordt berekend a rato van 125 euro per raadslid dat deel uitmaakt van
de fractie, met uitzondering van de leden van het college van burgemeester en
schepenen.
§2. De fracties kunnen de ontvangen toelage enkel gebruiken voor de ondersteuning
van hun eigen werking en voor de werking van de raden waar zij deel van uitmaken.
De middelen mogen niet gebruikt worden voor partijwerking, verkiezingen of ter
compensatie van presentiegeld of wedde enz.
§3. Op het einde van het werkjaar licht de fractie in een nota met bewijsstukken toe
hoe ze de ontvangen middelen heeft gebruikt. Jaarlijks wordt een gedetailleerd
overzicht gemaakt van de aanwending van alle middelen voor de ondersteuning van
de fracties. Dat overzicht is openbaar en wordt voorgelegd aan de raad.
§4. Als een fractie financiële middelen heeft aangewend voor andere doeleinden
dan de ondersteuning van de fractiewerking, dan kan het bestuur die middelen
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terugvorderen of brengt ze dat bedrag in mindering van de toelage van het volgend
werkjaar.
§5. Als alternatief voor de fractietoelage kan aan de raadsleden een tablet ter
beschikking worden gesteld ter ondersteuning van de elektronische ontsluiting van
de gemeentelijke dossiers. Door de keuze van een raadslid voor de
terbeschikkingstelling van een tablet, verzaakt de fractie aan de fractietoelage
toegekend aan de fractie voor dat raadslid. De keuze van het raadslid dient dan ook
altijd in overleg met de fractie te gebeuren.
De tablet blijft eigendom van de gemeente. Op de terbeschikkingstelling van een
tablet zullen - voor zover als nodig - de gemeenrechtelijke sociale zekerheids- en
fiscale bepalingen toegepast worden. Voor zover als mogelijk wordt een
voorafgaande beslissing in fiscale zaken nagestreefd met de fiscale administratie.
Art. 49. Elektronische hulpmiddelen kunnen ter beschikking worden gesteld aan de
burgemeester en de schepenen. Deze elektronische hulpmiddelen blijven eigendom
van de gemeente.
Voor middelen met een duidelijk gemengd gebruik (vb. een smartphone) nemen de
mandatarissen de abonnementskosten op zich. Op de terbeschikkingstelling van
elektronische hulpmiddelen met een gemengd gebruik zullen - voor zover als nodig
- de gemeenrechtelijke sociale zekerheids- en fiscale bepalingen toegepast worden.
Voor zover als mogelijk wordt een voorafgaande beslissing in fiscale zaken
nagestreefd met de fiscale administratie.
Art. 50. Het gemeentebestuur sluit voor de gemeenteraadsleden en de leden van het
college van burgemeester en schepenen een verzekering lichamelijke ongevallen af,
alsook een omniumverzekering privévoertuigen voor dienstverplaatsingen.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de concrete modaliteiten ter
zake.
BIJKOMENDE BEPALINGEN
Art. 51. Binnen de gemeentelijke infrastructuur wordt een locatie voorzien waar de
gemeenteraadsleden o.a. de dossiers voor de gemeenteraad kunnen inkijken.
In functie van de fractiewerking kan gratis gemeentelijke accommodatie gebruikt
worden, mits voorafgaande aanvraag conform de bepalingen van de diverse
gebruikersreglementen.
Art. 52. Als er vanuit de fracties kandidaturen kunnen ingediend worden
betreffende een agendapunt, wordt deze voordracht bezorgd aan de
gemeentesecretaris tegen 9 uur op de dag van de raadszitting.
Art. 53. De diverse fracties delen aan de gemeentesecretaris mee wie binnen hun
fractie als fractieleider aangeduid wordt. De voorzitter van de gemeenteraad nodigt
jaarlijks de fractieleiders uit ter evaluatie van het huishoudelijk reglement en zijn
toepassing.
Artikel 2. Deze beslissing vervangt integraal het huishoudelijk reglement zoals
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 8 februari 2013, vanaf
1 januari 2015, behoudens de hierna vermelde bepalingen van inwerkingtreding:
- Het hervastgestelde artikel 41 en artikel 42 treden in werking op 1 januari 2014.
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- De artikelen rond het bezorgen van agenda en andere stukken treden pas in
werking zodra een mobiele versie van de notulenbeheersoftware kan worden
geraadpleegd op de ter beschikking gestelde tablets (artikel 2, §1 en §3, artikel 11,
§2 en artikel 40, §1).
17. Gemeentelijke brandweer: open verklaren van de functie van luitenantdienstchef.
De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, merkt op dat dit agendapunt enige
verwondering kan wekken. Een functie van dienstchef voor de brandweer wordt
nog open verklaard op de drempel van de opstart van de brandweerzone op
1 januari 2015.
De burgemeester verduidelijkt. De vorige dienstchef diende eind vorig jaar zijn
ontslag in. Hij had de leeftijd van 60 jaar bereikt. Vanaf 1 februari 2014 werd een
nieuwe dienstchef aangesteld. Net zoals bij de vorige aanstelling van een dienstchef
werd ervoor geopteerd om de nieuwe dienstchef eerst ‘waarnemend’ aan te stellen,
dus als het ware op proef. Na één jaar kon dan bij gunstige evaluatie tot definitieve
aanstelling overgegaan worden. Dit was ook de afspraak met de huidige
waarnemende dienstchef, de heer Hein Vandenberghe. Hij was op 1 februari 2014
trouwens de enige kandidaat. De andere persoon die in aanmerking kwam volgens
de voorwaarden, had hiervoor trouwens afgetekend.
Inmiddels is er bijna 1 jaar voorbij en de samenwerking met de nieuwe dienstchef is
goed verlopen. Indien gewacht wordt tot 1 februari 2015 om de man effectieve
dienstchef te maken, dan kan dat niet meer, want dan is de brandweer niet langer
gemeentelijk.
Het is de wens van de heer Vandenberghe om toch nog effectief als dienstchef
aangesteld te worden. Dit is voor hem een blijk van waardering, van erkenning dat
hij zijn taak gedurende het afgelopen jaar op een goede manier ingevuld heeft.
Een ander voordeel is hier niet aan gekoppeld. Het is dus eerder een emotionele
vraag, een ‘erezaak’ als het ware.
De burgemeester ziet geen probleem om op deze vraag in te gaan, gelet op zijn
tevredenheid omtrent de samenwerking.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 februari 2014 waarbij, met
ingang van 1 februari 2014, eervol ontslag verleend werd uit de dienst aan de heer
Ludwig Deleu, officier-dienstchef bij de vrijwillige brandweerdienst;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
d.d. 22 januari 2014 waarbij de heer Hein Vandenberghe met ingang van
1 februari 2014 werd aangesteld als dienstdoend officier-dienstchef van de
gemeentelijke brandweer;
Overwegende dat het om redenen van erkentelijkheid, aangewezen voorkomt om de
leiding van de gemeentelijke brandweer, op definitieve wijze te regelen en derhalve
de functie van luitenant-dienstchef bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst
bij bevordering vacant te verklaren;
Gelet op de bepalingen van het organiek reglement op de gemeentelijke brandweer;
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Gelet op de bepalingen van het KB van 19 april 1999 tot vaststelling van de
geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en
bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten, in
het bijzonder artikel 45;
BESLIST EENPARIG:
Art. 1. De functie van luitenant-dienstchef bij de gemeentelijke vrijwillige
brandweerdienst wordt vacant verklaard bij wijze van bevordering.
Art. 2. Kunnen voor deze functie worden aangewezen, de officieren die volgende
voorwaarden vervullen:
1. ten minste 3 jaar dienstanciënniteit als officier in een brandweerdienst
2. houder zijn van het brevet van technicus-brandvoorkoming
3. houder zijn van het brevet van dienstchef.
18. FIGGA: buitengewone algemene vergadering: aanstellen
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
DE GEMEENTERAAD,
Bij geheime stemming;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
FIGGA, financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest;
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van
11 september 2014 en 16 oktober 2014 om deel te nemen aan de zitting van de
buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 10 december 2014;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
in het bijzonder artikel 44, 1ste lid;
Gelet op art 43, §2, 5° van het gemeentedecreet;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 betreffende wijzigingen aan het decreet
intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het
bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het
bijzonder met betrekking tot presentiegelden;
Gelet op de statuten van FIGGA, in het bijzonder artikel 26 dat bepaalt dat voor
elke algemene vergadering de benoemingsprocedure met de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald; dat de schrapping van deze
passage geagendeerd staat op de buitengewone algemene vergadering van FIGGA
van 10 december 2014 waardoor de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de
volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid;
Gelet op de voordracht van de heer Sander Deflo en de heer Joachim Naert als
vertegenwoordiger en de voordracht van de heer Kevin Defieuw en de heer
David Hamers als plaatsvervanger;
Gaat over tot de geheime stemming;
De heer Sander Deflo bekomt 22 stemmen;
De heer Joachim Naert bekomt 7 stemmen;
De heer Kevin Defieuw bekomt 22 stemmen;
De heer David Hamers bekomt 7 stemmen;
BESLIST:
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Art. 1. De heer Sander Deflo, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente
om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van
FIGGA op 10 december 2014 en verder aan alle zittingen van de algemene
vergadering van FIGGA onder voorbehoud van goedkeuring van de
statutenwijziging door de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van
10 december 2014.
Art. 2. De heer Kevin Defieuw, aan te duiden als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de zitting van de
buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 10 december 2014 en verder
aan alle zittingen van de algemene vergadering van FIGGA onder voorbehoud van
goedkeuring van de statutenwijziging door de buitengewone algemene vergadering
van FIGGA van 10 december 2014.
Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering
van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan
betrokkenen en aan FIGGA.
19. W.I.V.: buitengewone algemene vergadering: aanstellen
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
DE GEMEENTERAAD,
Bij geheime stemming;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.);
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van
24 oktober 2014 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene
vergadering van de W.I.V. van 16 december 2014;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
in het bijzonder artikel 44, 1ste lid;
Gelet op art 43, §2, 5° van het gemeentedecreet;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 betreffende wijzigingen aan het decreet
intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het
bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het
bijzonder met betrekking tot presentiegelden;
Gelet op de statuten van de W.I.V., in het bijzonder artikel 15;
Gelet op de voordracht van mevrouw Hannelore Carlu en mevrouw
Katleen Messely als vertegenwoordiger en de voordracht van de heer
Jan Seynhaeve en mevrouw Ann Steelandt als plaatsvervanger;
Gaat over tot de geheime stemming;
Mevrouw Hannelore Carlu bekomt 10 stemmen
Mevrouw Katleen Messely bekomt 19 stemmen;
De heer Jan Seynhaeve bekomt 21 stemmen;
Mevrouw Ann Steelandt bekomt 8 stemmen;
BESLIST:
Art. 1. Mevrouw Katleen Messely aan te duiden als vertegenwoordiger van de
gemeente om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene
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vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem
op 16 december 2014.
Art. 2. De heer Jan Seynhaeve aan te duiden als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de zitting van de
buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale
Vliegveld Wevelgem-Bissegem op 16 december 2014.
Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering
van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan
betrokkenen en aan de W.I.V.
20. Wat met het oud gemeentehuis?
De heer Henk Vandenbroucke, Groen, heeft namens zijn fractie volgende vraag:
‘Op de vorige gemeenteraad keurden we het agendapunt goed om de
trouwceremonies vanaf begin volgend jaar te houden in de vernieuwde
Goederenloods aan het station en niet langer in het oud gemeentehuis.
Twee jaar geleden stelden we al vragen bij de paraatheid van het oud
gemeentehuis, zoals het er op vandaag bij staat. Ook toen al bevestigde het bestuur
dat het gebouw niet langer aangepast is voor de functies die er in gehuisvest zijn.
Alternatieven waren echter nog niet gepland.
Het statige gebouw op de hoek van de Grote Markt en de Lauwestraat moest recent
nog ondersteuningswerken ondergaan.
Er zullen steeds minder officiële plechtigheden gehouden worden. Het oud
gemeentehuis is niet aangepast voor een organisatie van de muziekschool en we
moeten met zijn allen de vingers kruisen dat er zich geen brandgevaarlijke situaties
voordoen.
Daarom de vraag:
- Zijn er op vandaag al alternatieven uitgewerkt voor een hedendaagse
huisvesting voor de stedelijke academie voor muziek en woord?
- Wordt het geen tijd om het oud gemeentehuis af te stoten en de activiteiten
die er nu nog in plaatsvinden elders onder te brengen?’
De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, wijst erop dat de gemeente een heel groot
patrimonium, heel wat gebouwen bezit. Het is dus telkens een puzzel om de juiste
dienstverlening aan het juiste gebouw te koppelen. Het verleggen van stukjes vereist
dus een grondig verhaal.
Hij vervolgt:
‘Binnen het college van burgemeester en schepenen en binnen de diensten is al
grondig nagedacht over de bestemming van het oud gemeentehuis, dat meer dan
100 jaar geleden gebouwd werd als gemeentehuis. Met de keuze van de
Goederenloods als trouwzaal is nog één van de resterende functies van dit gebouw
weggevallen.
Dit gebouw heeft zeker een historische waarde, in het bijzonder de trappenhal.
Maar precies dit waardevol karakter zorgt voor een aantal beperkingen op het vlak
van dienstverlening. De integratie van een lift binnen dit gebouw was zo goed als
onmogelijk, zodat ooit een trappenlift geïnstalleerd werd om de toegankelijkheid
wat te verhogen. Noodzakelijkerwijs diende dit te gebeuren via een zijingang.
De belangrijke functies op vandaag zijn:
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De klaslokalen voor de afdeling van de Stedelijke Afdeling Muziek en
Woord van Menen;
 Een ‘clublokaal’, genaamd ’t Vliegske, waar de begeleiders van Katjeduk
elkaar vinden in de vakantie - naast wat opslag van materialen;
 Het lokaal voor de lokale afdeling van het Rode Kruis;
 Raadzaal;
 Ontvangstzaal voor een aantal gemeentelijke recepties;
 Trouwzaal, nog voor anderhalve maand.
Zowel voor de vakantiewerking als voor het Rode Kruis kunnen vrij snel
alternatieven gevonden worden. De vakantiewerking heeft trouwens al een
secretariaat in de Porseleinhallen.
Voor het muziekonderwijs kan de focus gericht worden op gewone
onderwijslokalen. Het concept van ‘brede school’ vindt meer en meer ingang in
Vlaanderen. De beperktheid van middelen noopt de overheidsinstanties tot
verregaande samenwerking. Momenteel zijn de gesprekken lopende tussen het
gemeentebestuur en het schoolbestuur van het Sint-Pauluscollege om gezamenlijk
een functionele ruimte, inclusief een aantal lokalen, te bouwen en te exploiteren.
Voor individueel muziekonderricht kan gekozen worden voor specifieke
repetitieruimtes of repetitielokalen op een kleinere oppervlakte.
Belangrijke uitdaging is dus nog de creatie van een volwaardige raadzaal, met
voldoende publieksruimte en een meer eigentijdse omkadering. De huidige raadzaal
omvat een belangrijk stuk geschiedenis, maar hieraan vasthouden uit puur
nostalgische overwegingen is onvoldoende. Alternatieven kunnen ongetwijfeld
gezocht en gevonden worden. Binnen het meerjarenplan zijn alvast middelen
voorzien voor de renovatie van het gemeentehuis in de Vanackerestraat, in het
bijzonder de zolderverdieping. Misschien ligt de raadzaal van de toekomst wel op
een eerder hoog niveau?
Dit alles sluit niet uit dat ook degelijk onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn
met het oud gemeentehuis? Kunnen zich hier privé-initiatieven ontwikkelen? Welke
interesse bestaat er op de markt voor dit historisch gebouw? Dit moet natuurlijk in
de denkoefening meegenomen worden.
Wevelgem telt nog een aantal historische gebouwen, die niet zomaar mogen
teloorgaan in het straatbeeld. Onlangs bezocht een delegatie van het college van
burgemeester en schepenen het leegstaand stationsgebouw. Een eerste evaluatie
leert dat de opsmuk van dit gebouw heel veel geld zou kosten. Ook hier kunnen
vragen gesteld worden rond de functionaliteit. De gemeente is bereid om verder te
overleggen met de NMBS, als eigenaar van het gebouw, rond de toekomst van dit
gebouw, maar kan – na de vele inspanningen die al in de stationsomgeving geleverd
werden – niet alleen instaan voor de restauratie van dit gebouw.
Het mag duidelijk zijn dat het gemeentebestuur op een verantwoorde wijze wil
omgaan met haar onroerend patrimonium. Zowel de historische als de functionele
waarde van dit patrimonium moet hierbij in rekening gebracht. En dit alles moet
gebeuren met de nodige aandacht voor de gemeentefinanciën, wat een duurzaam
onderhoud van dit patrimonium moet waarborgen.’
De burgemeester besluit dat de puzzel dus gelegd wordt en dat er vanuit de
meerderheid geen taboes zijn. Het interesseert hem wat de mening van andere
raadsleden hieromtrent is. Hij begrijpt alvast dat de fractie Groen bereid is om mee
te denken over het afstoten van het oud gemeentehuis voor zijn huidige functies, in
het bijzonder voor muziekonderwijs.
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De heer Henk Vandenbroucke dankt voor het uitgebreide antwoord. Dit toont aan
dat er ondertussen nagedacht wordt over alternatieven, wat al een stap vooruit is.
Hij hoopt dat vanuit een helikopterperspectief, op een geïntegreerde wijze de zaak
verder onderzocht wordt. Hij hoopt dat de gemeenteraad tijdig en zo volledig
mogelijk verder geïnformeerd wordt omtrent dit dossier binnen een relevante
timing.
21. Mondelinge vraag in verband met tarieven oudejaarsfeest.
De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, houdt volgende tussenkomst:
‘In zitting van 13 december 2013 had ik reeds een vraag inzake de tarieven van het
oudejaarsfeest.
Op zich een lovend initiatief dat zich richt naar mensen die deze avond
noodgedwongen alleen moeten doorbrengen.
Prachtig gebruik van de bestaande accommodatie. Ware het niet dat iemand op
bezoek komt met een kopietje van identiek dezelfde brochure als vorig jaar, met dit
verschil: nu staat er 31 december 2014 in plaats van 31 december 2013.
De ouderenadviesraad heeft zelf de prijs bepaald.
Gezien mijn tussenkomst kan men er van uitgaan dat dit besproken is geweest in
hun vergaderingen.
Vraag is, hebben die gesprekken plaatsgevonden en wat is hun bedenking
daaromtrent?
Ook had ik gevraagd om met soortgelijke verenigingen buiten onze gemeente
overleg te plegen.
Hebben die gesprekken plaatsgevonden en wat zijn hun conclusies hieromtrent?’
De heer Vanhaverbeke begrijpt niet waarom Rachel uit de Schonekeerstraat in
Lauwe 40% meer moet betalen dan André uit de Lauwestraat in Wevelgem.
De heer Bernard Galle, schepen van seniorenbeleid, zegt dat het raadslid nog
Arletje uit Lauwe vergeten is, want die was vorig jaar ook aanwezig…
In alle ernst, de ouderenadviesraad heeft in zijn algemene vergadering van
25 juni 2014 beslist om dezelfde formule te hanteren in 2014 als in 2013.
Dit betekent dat het tarief voor de Wevelgemnaars 25 euro blijft en voor anderen
40 euro. Het is ook niet de taak van een adviesraad om te gaan onderhandelen met
adviesraden uit andere gemeenten omtrent de tarieven. De adviesraden zijn er om
de beleidsmensen te informeren, te adviseren en als mandataris heeft de schepen
daar in de eerste plaats een luisterend oor. Een adviesraad handelt autonoom. Veel
meer kan hij daar niet aan toevoegen.
Hij stelt vast dat tussen de sportraden blijkbaar ook niet onderhandeld wordt. Als de
schepen wil gaan zwemmen in Menen betaalt hij bij iedere zwembeurt 1 euro meer
dan een inwoner van Menen. De Menenaars kunnen namelijk – voor 1,5 euro – een
sportkaart kopen waardoor ze het hele jaar voor een lagere prijs kunnen zwemmen.
De heer Hendrik Vanhaverbeke hoopt maar 1 ding: dat dit niet zijn vervolg kent
voor nog andere zaken. Straks worden ook nog verschillende tarieven aangerekend
voor culturele activiteiten.
De heer Galle zegt dat voor de huur van gemeentelijke accommodatie ook een
verschillend tarief bestaat voor inwoners en niet-inwoners.
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De heer Filip Daem, N-VA, wil toch even nuanceren. Hij wijst erop dat hier
gefocust wordt op een deel van de bevolking dat het moeilijk heeft. Als hij een
culturele activiteit wil volgen in Kortrijk, of wil gaan zwemmen in Roeselare of
Menen, dan weet hij dat hier een kost aan gekoppeld is. ‘Hier gaat het om de
zwaksten in de samenleving, die op momenten dat u en ik in uitgebreide
familiekring de feestelijke momenten van het jaar vieren en die dit door
omstandigheden niet kunnen doen. Zij moeten nu een meerprijs betalen als ze niet
in Wevelgem wonen.’ Dit is de bezorgdheid van raadslid Vanhaverbeke.
De heer Galle benadrukt dat de prijzen opzettelijk laag gehouden zijn. Er wordt heel
wat gegeven voor de gevraagde prijs. Tussen haakjes vermeldt hij dat hij
persoonlijk ieder jaar op het feest aanwezig is en dat hij op Nieuwjaarochtend
bovendien met een bestelwagen de potten en pannen terugbrengt.
De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, stelt dat de stad Menen gerust dergelijk
initiatief mee kan en mag ondersteunen, als dit zo’n goed initiatief is. Of er kan
gekozen worden om een tussenkomst te geven aan de burgers die willen aansluiten
bij dit initiatief van de Wevelgemse ouderenraad. Hij benadrukt dat de gemeente
met dit feest de mensen een lekker menu en een toffe dansavond wil bezorgen voor
een lage prijs. Zelfs wie de ‘volle pot’ betaalt van 40 euro, krijgt veel voor zijn geld.
De gemeenten en hun adviesraden hebben toch een stuk autonomie om al dan niet
iets te organiseren. Ook de belastingen zijn niet in alle gemeenten hetzelfde.
Je woont in een gemeente met zijn voor- en nadelen. De deur staat wel degelijk
voor iedereen open, wat toch te waarderen is.
De heer Bernard Galle wijst erop dat er vorig jaar een ruime tafel was van mensen
waarvoor het CAW van Menen tussengekomen was in de prijs. Ook het OCMW
komt tussen.
De heer Vanhaverbeke beaamt wat de burgemeester zegt. In zijn tussenkomst van
13 december 2013 was wel degelijk de intentie vervat om te vragen aan de
aanpalende gemeenten om mee te werken. Dat was zijn bedoeling.

Mondelinge vraag
De heer Joachim Naert, N-VA, heeft volgende mondelinge vraag ingediend:
‘U heeft reeds opgemerkt of niet, maar de winter staat voor de deur. Tijd om de
winterbanden op te leggen, planten te beschermen, tuinmeubels op te bergen en de
openhaard aan te steken.
Ook een eerste sneeuwbui is niet langer uit te sluiten.
Sneeuw zorgt voor een hemels landschap, maar ook voor een hel op de weg.
Gelukkig proberen onze gemeentelijke diensten ieder jaar om onze wegen sneeuwen ijzelvrij te houden.
Ook de inwoners hebben de plicht om hun voetpad en greppels sneeuw- en ijzelvrij
te houden.
Dit is echter niet vanzelfsprekend voor iedereen in onze maatschappij. Voor vele
oudere (65+) , minder mobiele en zorgbehoevende mensen is dit dikwijls een quasi
onmogelijke opdracht. Die mensen zijn immers vaak niet in staat om die verplichte
taak zelf te vervullen en vinden soms geen familie of buren die het voetpad in hun
plaats sneeuw- en ijzelvrij kunnen maken.
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De mogelijkheid bestaat nu reeds om in dat geval de hulp in te roepen van de
klusjesdienst van het OCMW Wevelgem. Maar omdat er hier geen of nauwelijks
reclame mee gemaakt wordt, vindt de doelgroep niet de weg naar deze dienst.
Blijkbaar zijn de enkele personen die hier in het verleden al gebruik van hebben
gemaakt, dan nog meestal zelf klanten van het OCMW.
Omdat wij met de N-VA vinden dat iedere oudere/hulpbehoevende inwoner recht
heeft op deze sneeuwruimdienst, vragen wij dat de gemeente Wevelgem hier
dringend het bestaande OCMW-project ondersteunt en zelfs gaat uitbreiden.
Tegen het feit dat deze dienst eventueel wordt geleverd tegen een minimale
vergoeding, kan niemand enig bezwaar hebben.
Maar de communicatie rond deze dienst moet veel beter worden. Immers op de
website van de gemeente, maar ook op de site van het OCMW, vindt men hier
omzeggens niets over terug.
Wij willen zelf nog verder gaan en vragen of de gemeente wil overwegen om, naar
het voorbeeld van andere steden en gemeenten, binnen haar diensten in de
wintermaanden een ‘SNEEUWTELEFOON’ te installeren. Dit in samenwerking
met het OCMW en eventuele andere partners zoals het PWA.
Wij vragen dan ook dat de gemeente Wevelgem de praktische en reglementaire
mogelijkheden zou willen onderzoeken en overleg zou plegen met het OCMW en
andere mogelijke actoren zoals het PWA, met het doel dit nog voor deze komende
winter operationeel te krijgen.’
De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, antwoordt als volgt:
‘Deze vraag werd ook gesteld binnen het OCMW door uw collega OCMW-raadslid.
Hierop kwam een antwoord, waar ik hoop dat u dit ook gekregen hebt. Zoals je zelf
al aanhaalt, zijn er bij winters weer reeds een ganse resem maatregelen die
genomen worden door de gemeente om te zorgen dat de mobiliteit in onze gemeente
nog in de mate van het mogelijke vlot gaat. De inspanningen zijn ook toegenomen
de laatste jaren: denken we dan aan de aankoop van de sneeuwschop, aanpassen
van de veegmachine om fietspaden te ruimen, … Bovendien kunnen de inwoners
ook dooizout kopen bij onze dienst burgerzaken in de drie deelgemeentes.
De voetpaden voor openbare gebouwen worden sneeuwvrij gehouden door de
gemeentelijke diensten. De voetpaden en greppels voor private eigendommen
moeten inderdaad door de burgers zelf onderhouden worden. Wij rekenen daar in
eerste instantie op de eigenaars/bewoners zelf. Kunnen zij dit niet zelf doen, dan is
een eerste optie hulp inroepen van een buur of familielid. Lukt ook dat niet dan is er
inderdaad een bestaand systeem via het OCMW of zelfs kan het PWA hiervoor
ingeschakeld worden.
Wetende dat dit meestal gaat over oproepen die telkens tegelijkertijd binnen komen,
zitten we natuurlijk met een aantal bemerkingen rond capaciteit. Op vandaag is dit
dus een systeem dat niet wijd verspreid wordt omwille van de capacitaire
beperking. Niettegenstaande is er een alarmbelprocedure ingesteld. Het is zo dat
tijdens de perioden van winterse neerslag onze gemeenschapswacht actief inwoners
gaat aanspreken om hen bewust te maken van het feit dat zij verantwoordelijk zijn
voor hun stoep en greppel sneeuw- en ijzelvrij te houden. Blijkt dat tijdens dit
contact de bewoners niet in staat zijn om dit zelf te doen en zij geen andere hulp
kanalen hebben, kan steeds een beroep gedaan worden op de klusjesdienst van het
OCMW.
Wij hebben ook, naar aanleiding van uw vraag, even gezocht bij andere gemeenten
hoe dit opgelost wordt. Daaruit blijkt dat dezelfde bemerkingen gelden: capaciteit,
cascade van zelf/familie en vrienden en laatste instantie externe hulp, …
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In Roeselare bijvoorbeeld, een stad met 50 000 inwoners, is bepaald dat ze zelf
maximaal 70 stoepen gaan vegen. Er wordt dus in sommige gemeenten met een
soort ‘numerus clausus’ gewerkt.
Wij zullen dus verder bekijken hoe we dit verder kunnen communiceren wetende dat
dit een moeilijk evenwicht is tussen verschillende factoren.‘
De heer Sander Deflo, CD&V, stelt dat in Roeselare nog een goed initiatief
genomen werd. Vorig jaar werd in de infokrant een affiche opgenomen, waarmee
mensen buren of passanten konden verwittigen dat het voor hen niet meer mogelijk
was om zelf de stoep sneeuwvrij te maken. Als hij het goed voor heeft, gebeurde dit
als het ware in ruil voor een tas koffie of een tas soep. Misschien kan eens nagegaan
worden of ook zo’n affiche kan gevoegd worden in de infokrant of verspreid
worden via een ander kanaal.
De heer Tant dankt voor deze positieve inbreng. Hij denkt dat dit mee een bijdrage
kan zijn tot het oplossen van het gestelde probleem. Hij zal samen met collega
Marie De Clerck verder onderzoeken of dit in een volgende infokrant kan.
Mevrouw Sofie Mol, CD&V, voegt nog een suggestie toe:
‘In Moorsele hebben een aantal landbouwers met hun tractoren geholpen om
sneeuw weg te ruimen. Misschien bestaan er dus mogelijkheden binnen de
landbouwsector om tijdens de sneeuw en ijzel periodes ook extra hulp te vragen aan
de landbouwers die vaak over het nodige materiaal beschikken. Misschien kan dit
eens voorgelegd worden op de vergadering met de landbouwsector om een systeem
met eventuele overeenkomsten verder uit te werken.’
De heer Tant dankt voor alle suggesties. Het is een en-/en-verhaal. Het goedkoopste
is natuurlijk dat de winter nogal zou meevallen.
De heer Naert denkt dat in eerste instantie familie en vrienden kunnen helpen om
sneeuw op te ruimen voor wie dit zelf niet meer kan. Maar voor wie eenzaam en
geïsoleerd is, is het wel belangrijk dat er wat meer ruchtbaarheid gegeven wordt aan
de mogelijkheid om een beroep te doen op de klusjesdienst van het OCMW.
De infokrant wordt haast door iedereen gelezen en is dus een goed kanaal.
Mogelijk vereist dit extra ondersteuning vanuit de gemeente. Hij pleit ook nogmaals
voor een centraal telefoonnummer, zodat de mensen heel goed weten waar ze
moeten zijn. Het is natuurlijk van belang dat de mensen beseffen dat ze eerst andere
hulpbronnen moeten benutten.
BESLOTEN ZITTING
22. Gemeentelijke vrijwillige brandweer: aanwerving stagiairbrandweermannen.
Worden toegelaten tot de stage bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer op
1 december 2014:
- Carrette Yüri
- De Tollenaere Dethlef
- Deschamps Nick
- Doornaert Joran
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Staelens Stijn
Steen Klaas
Vandaele Juanito
Vercauteren Koen.

23. Gemeentelijke brandweer: bevordering tot luitenant-dienstchef.
De heer Hein Vandenberghe, in dienst bij de gemeentelijke vrijwillige
brandweerdienst van Wevelgem, wordt bevorderd tot luitenant-dienstchef met
ingang van 1 december 2014.
Namens de raad,
De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

K. PARMENTIER

J. VANNESTE
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