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

De heer Jacques Vanneste, voorzitter, opent de zitting en stelt vast dat de raad
behoorlijk werd bijeengeroepen bij brief van 6 juni 2013.
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.
Vervolgens gaat hij over tot de agenda:
OPENBARE ZITTING
1. OCMW: rekening 2012.
2. MIROM Menen: algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordiger.
3. FIGGA: algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger.
4. Gaselwest: algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger.
5. Gemeentelijke Holding NV: algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordiger.
6. Retributiereglement recyclagepark.
7. Aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator verbeteringswerken Torrestraat,
Rommelen, Wittemolenstraat en Oude Tramweg.
8. Levering en plaatsing van IBA's.
9. Wandelpaden groenzones herstellingen 2013.
10. Onderhouds- en herstellingswerken rioleringen 2013.
11. Renovatie openbare verlichting Kleine Ieperstraat e.a.
12. Renovatie openbare verlichting Ter Kassei, Ter Gracht e.a.
13. Verkoop grond Louis Paul Boonstraat.
14. Verkaveling Hoge Posthoorn overeenkomst.
15. Gebruikelijk verkavelingscontract Paridaanstraat.
16. Gebruikelijk verkavelingscontract Vinkestraat.
17. MIROM Menen: algemene vergadering: aanstellen vertegenwoordiger.
18. FIGGA: algemene vergadering: aanstellen vertegenwoordiger.
19. Gaselwest: algemene vergadering: aanstellen plaatsvervanger.
20. Interlokale vereniging Gewestelijke Sportwerking: goedkeuren jaarverslag en
rekening 2012.
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21. Interlokale vereniging Gewestelijke Sportwerking: verlenging overeenkomst.
22. Oprichting Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC).
23. Fietsbeleid moet concreet worden opgenomen in het beleidsplan.
BESLOTEN ZITTING
24. Bibliotheekraad: aanduiding vertegenwoordiger.
25. Raad van bestuur cultuurcentrum: aanduiding vertegenwoordigers.

OPENBARE ZITTING
1. OCMW: rekening 2012.
Mevrouw Chris Loosvelt, voorzitter van het OCMW, geeft een toelichting bij het
jaarverslag en de rekening met betrekking tot 2012.
Bij aanvang herinnert ze aan de doelstelling van het OCMW, zoals vastgelegd in
artikel 1 van de organieke wet, meer bepaald: ‘Elk persoon heeft recht op
maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid
te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.’
Het OCMW van Wevelgem stelt dat het verlenen van een menswaardig leven gaat
om meer dan het verlenen van financiële steun, het gaat hem om het garanderen van
de sociale grondrechten voor iedere inwoner van Wevelgem.
Deze sociale grondrechten zijn: het recht op inkomen, op een dak boven het hoofd,
op zinvolle activiteit, op gezondheid, op maatschappelijke en culturele ontplooiing,
op recht en op een kwaliteitsvolle dienstverlening.
Het OCMW is er voor iedere burger op de gemeente, maar richt zich prioritair tot
de ouderen en de kwetsbare bevolkingsgroepen.
Daarbij wordt vertrokken vanuit de potenties van mensen en niet van hun
problemen. Mensen worden geactiveerd om zelf hun problemen aan te pakken.
Mensen worden hun rechten getoond, maar ze worden eveneens gewezen op hun
verantwoordelijkheden.
Voor de vervulling van haar opdracht werkt het OCMW samen met andere actoren,
zoals daar zijn de gemeente, het Centrum Algemeen Welzijn, de bouwmaatschappij
en andere organisaties in het middenveld.
Mevrouw Loosvelt schetst drie grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten
en OCMW’s: de dualiteit in de samenleving, het vitaal ouderenbeleid en de
toegankelijkheid.
Wat de duale samenleving betreft, wordt een toenemende armoede en sociale
uitsluiting vastgesteld, ondanks een sterk toegenomen welvaart voor velen. Voor
haar uiteenzetting baseert ze zich op de armoedemeter 2013, een paar weken terug
gepubliceerd, die een tussenstand weergeeft van de armoedeproblematiek in
Vlaanderen. Met deze tussenstand wordt gekeken in welke mate de
decenniumdoelen 2017 gehaald kunnen worden. Deze doelen focussen op een
verbetering op 6 vlakken van de armoedesituatie, met speciale aandacht voor
kinderen.
Wat het inkomen betreft, stelt mevrouw Loosvelt dat 9,8% van de Vlamingen een
inkomen heeft beneden de armoedegrens. Voor Wevelgem gaat dit om een
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gelijkaardig percentage, meer bepaald 3 044 personen, volgens de cijfers van het
Welzijnsconsortium. 15% in Vlaanderen geeft aan moeilijk rond te komen.
In Wevelgem wordt 15% geconfronteerd met deze subjectieve armoedegrens. 1 op
de 5 kinderen leeft in een gezin in armoede. In Wevelgem vinden 7,7% van de
geboorten plaats in een kansarm gezin.
Inzake gezondheid wordt opgemerkt dat mensen in armoede uitstellen om medicatie
aan te kopen of naar de dokter te gaan. 6,3% van de mensen boven de armoedegrens
en 11,2% van de mensen onder de armoedegrens vindt zijn gezondheidstoestand
slecht. Het verschil tussen het percentage armen en niet-armen groeit.
Op het vlak van arbeid stelt de voorzitter dat 8,6% van de volwassenen leeft in een
huishouden zonder inkomen uit betaald werk. Vooral jongeren zijn hierbij
kwetsbaar. Zij zijn de eerste slachtoffers in een crisis.
Wat wonen betreft, stelt bouwmaatschappij De Vlashaard in Wevelgem
716 woningen ter beschikking, goed voor 690 huurders, want een aantal woningen
zijn in renovatie. De gemiddelde wachttijd bedraagt 3,5 jaar. 381 gezinnen staan op
de wachtlijst. 29,7% van de huurders geeft aan dat de woonkosten een zware last
zijn binnen hun budget. Bovendien wordt een groeiend aantal woningen van slechte
kwaliteit bevonden, voornamelijk door huurders.
De armoedemeter 2013 geeft volgende cijfers aan inzake onderwijs. Er is sprake
van weinig verandering, dus ook van weinig verbetering. 9,6% van de leerlingen
verlaat het secundair onderwijs zonder diploma. Deze groep heeft ook het meeste
kans om later zonder werk te vallen. De schoolachterstand in Wevelgem bedraagt in
het lager onderwijs 15,8%, meer bepaald het aandeel van leerlingen die minimaal
1 jaar achterstand hebben. Binnen het secundair heeft 3,1% van de jongeren
minstens 2 jaar schoolse vertraging. In die zin wil de voorzitter van het OCMW een
hervorming van het secundair onderwijs toejuichen.
Laatste aspect van de armoedemeter betreft de samenleving. Hier wordt vastgesteld
dat het aantal mensen dat nog nooit een museum, een tentoonstelling of een galerij
bezocht, toeneemt. 19,6% van de Vlaamse gezinnen kan zich geen weekje vakantie
permitteren.
De voorzitter stelt dat de welvaartsstaat er niet in slaagt om de armoede terug te
dringen. De aanhoudende crisis zorgt ervoor dat steeds meer mensen die boven de
armoedegrens leven het moeilijker krijgen. Jos Geysels, voorzitter van de
decenniumdoelen 2017, stelt dan ook: ‘Armoede is niet enkel een probleem voor
degenen die erin moeten leven maar van de gehele samenleving.’
De voorzitter overloopt de uitdagingen van een armoedebeleid, waarop gemeenten
en OCMW’s samen moeten inzetten: een menswaardig inkomen voor iedereen, een
preventieve aanpak van de schuldenlast, focus op energie, grote nood aan sociale
huur- en koopwoningen, belang van jobcreatie, betere toegang tot de
gezondheidszorg, gelijke kansen in het onderwijs, dichten van de digitale kloof,
belang van opvoedingsondersteuning en investeren in sport, cultuur en jeugdwerk.
Aan het probleem van de duale samenleving wordt gewerkt binnen de sociale
dienst. In 2012 werden er 353 intakes geregistreerd, dit zijn dus mensen die zich
voor het eerst aanmelden in het OCMW. Op basis hiervan werden 160 nieuwe
dossiers geopend, of 45% van de intakes wordt een dossier. Dit is hetzelfde als in
2011, maar merkelijk hoger dan in 2010, toen slechts 31% van de intakes tot een
dossier leidde.
In 2012 kregen 206 personen een leefloon, een daling met 3. Het gaat hier om een
bedrag van 1 155 961 euro. Dit totaal bedrag is in tegenstelling tot veel gemeenten
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gedaald, daar enorm ingezet wordt op activering. De groep van 18- tot 24-jarigen
blijft vrij hoog, meer bepaald 72 of 35%. Er zijn meer vrouwen dan mannen,
108 tegenover 98. De groep alleenstaanden blijft het grootst, 52,3%.
Inzake sociale, culturele en sportieve participatie gebeurden uitbetalingen voor
304 personen. Het betreft hier een subsidie van de federale overheid voor een
bedrag van 11 796 euro, in 2012 verhoogd met een bedrag van 7 443 euro, meer
bepaald een bijkomende toelage in het kader van de bestrijding van kinderarmoede.
Dit bedrag wordt gebruikt voor het betalen van schoolrekeningen, maar ook voor de
deelname van kinderen aan activiteiten in jeugdverenigingen.
Wat de steun aan vreemdelingen betreft, zijn 93 personen met een tijdelijk
verblijfsstatuut aan Wevelgem toegewezen. 69 verblijven of verbleven in de
materiële opvang, in afwachting van de behandeling van hun dossier.
24 vreemdelingen hebben al het recht verworven op een langdurig of tijdelijk
verblijf. Eenmaal ze uit de procedure zijn, is het niet noodzakelijk dat ze nog in
Wevelgem wonen, maar ze blijven wel ten laste. Daarnaast waren er 19 dossiers
met betrekking tot personen die illegaal zijn en die nog steeds recht hebben op
medische bijstand.
In totaal werd aan steun aan vreemdelingen 358 931 euro betaald, een bedrag dat
grotendeels terugkomt van de federale overheid.
Mevrouw Loosvelt schetst aan de hand van een grafiek dat de kosten voor steun
sterk gedaald zijn van 2006 tot 2010. Dit omdat er sterk ingezet werd op het
activeren van mensen, ervoor te zorgen dat mensen zelf een inkomen kunnen
verwerven. De laatste jaren is er weer een stijging van deze kosten ten gevolge van
de crisis.
De sociale dienst verzorgt ook voor een deel niet-financiële dienstverlening.
Op 1 februari 2012 werd de samenwerking opgestart met de vzw Efrem, die zich
specifiek richt op advies voor zelfstandigen. Het gaat hier om vrij complexe
dossiers, waarvoor lokaal de nodige know how ontbreekt.
Er wordt 1 maal per maand zitdag gehouden in het OCMW. In 2012 werden
12 dossiers begeleid. In 2011 waren er dat 5 en in 2010 slechts 2. Het feit dat er een
zitdag georganiseerd wordt, zorgt ervoor dat zelfstandigen met problemen
makkelijker geholpen kunnen worden.
Eén van de hoofdtaken van de sociale dienst is de budgetbegeleiding en
budgetbeheer. 389 gezinnen doen hierop een beroep. Er is een verschil tussen
budgetbegeleiding en budgetbeheer. Bij budgetbegeleiding staan de mensen nog
zelf in voor hun financieel beheer, maar zij worden hierbij ondersteund.
Bij budgetbeheer wordt het inkomen gestort aan het OCMW, dat instaat voor de
betaling van huur en vaste kosten en vervolgens een leefgeld uitkeert om te
voorzien in de dagelijkse behoeften.
Er wordt vastgesteld dat er een verschuiving is van dossiers van begeleiding naar
beheer.
Binnen het totaal aantal dossiers inzake budgetbeleiding en –beheer bevinden zich
303 dossiers schuldhulpverlening. Dit zijn dus dossiers waar er sprake is van
achterstallige schulden die afgelost moeten worden. 33 dossiers hiervan zitten in het
systeem van collectieve schuldenregeling.
Wat de ondersteuning inzake energie betreft, zijn er 291 budgetmeters, met
3 577 opladingen elektriciteit en 2 381 opladingen gas. De verwachting is dat deze
hoge cijfers doorgetrokken worden in 2013, gelet op de lange winter.
Een nieuw project was ‘one, two, fri…go’. Dit project betreft een samenaankoop
van een aantal OCMW’s en het Welzijnsconsortium van energiezuinige koelkasten.
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Er werden een 8-tal frigo’s bezorgd in Wevelgem aan 200 euro. Indien nodig werd
de kostprijs voorgeschoten. Bovendien kon de opleg nog beperkt worden voor een
aantal beschermde afnemers, die op een premie konden rekenen.
Deze samenwerking wordt verdergezet.
Trajectbegeleiding is in het kader van de activering van groot belang. In 2012
werden 112 personen begeleid, meer bepaald 54 mannen en 58 vrouwen.
52 mensen werden tewerkgesteld via artikel 60, §7, zodat ze zich weer in orde
kunnen stellen met de sociale zekerheid: 30 in de kringloopwinkel, 11 in het
tewerkstellingsproject van het OCMW, 1 in de woonzorgcentra van het OCMW,
1 in de administratie van het OCMW, 2 bij de gemeente, 6 bij
’t Veer/Constructief/BND en 1 bij Yello, een call-center in Bissegem.
Inzetten op kinderarmoede vertaalt zich onder andere in woonbegeleiding. Dit is
een intense begeleidingstaak van 20 gezinnen met 40 kinderen. In 2012 werden
7 nieuwe begeleidingen opgestart. Belangrijk is hierbij de
opvoedingsondersteuning, met als doel te vermijden dat de kinderen later ook in
armoede terechtkomen.
Het buurtwerk op het Wallaysplein blijft bestaan. Belangrijk is hier de openbare
computerruimte, met een twintigtal gebruikers.
Het buurtwerk heeft hier zeker zijn vruchten afgeworpen. De problematiek is
minder groot, zodat de buurtwerker, in samenwerking met de bouwmaatschappij
De Vlashaard, ook zal ingezet kunnen worden op andere buurten waar een sociale
problematiek dreigt te ontstaan.
Inzake huisvesting wordt verwezen naar de goede samenwerking met het sociaal
verhuurkantoor De Poort. Op 31 december 2012 stond ‘De Poort’ in voor de
verhuur van 46 woongelegenheden van private verhuurders aan cliënten van het
OCMW.
Binnen het OCMW zijn ook een aantal SBR-projecten (subsidies bouw en renovatie
in de sociale sector) lopende: de bouw van 10 woningen in de Minister De
Taeyelaan in Moorsele is onlangs opgestart en de dossiers voor de Kweekstraat,
2 woongelegenheden, en de Leopoldstraat, 1 of 2 woongelegenheden, zijn in volle
voorbereiding.
Voor voedselbedeling staat de vzw TasToe in, werkend onder de vleugels van het
OCMW en volledig draaiend op de schouders van vrijwilligers. Eén maal per
maand worden voedselpakketten bedeeld, dit na verwijzing door de sociale dienst.
In 2012 werden in totaal 1 078 voedselpakketten uitgedeeld. Recent is ook gestart
met kooklessen, samen met Vorming Plus, zodat ze kunnen werken met de groenten
uit het voedselpakket.
De juridische dienstverlening kreeg in 2012 97 personen over de vloer voor
juridisch advies. Inzake schuldbemiddeling werden 51 nieuwe dossiers behandeld.
Op een schuld van 106 000 euro werd zo 58 000 euro kwijtgescholden.
Mevrouw Loosvelt snijdt de tweede uitdaging aan, meer bepaald een vitaal
ouderenbeleid. Ook hier vertrekt ze vanuit een aantal kerncijfers. Er is de toename
van de ontgroening en de vergrijzing. De groene druk wordt gemeten aan het aantal
jongeren tussen de 0 en de 19 jaar. In 2000 waren er dit in Wevelgem nog 8 020, in
2010 7 044. De grijze druk, meer bepaald de 60-plussers, evolueerde qua aantal van
6 296 in 2000 naar 7 387 in 2010, dat is 24% van de bevolking. De interne
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vergrijzing meet de verhouding tussen 80-plussers ten opzichte van het totaal van
60-plussers: voor Wevelgem is dit 18,57%.
De vergrijzing is niet enkel kommer en kwel. Ze biedt ook een enorme kans. Er is
ongelofelijk veel capaciteit bij de medioren. Belangrijk is de juiste mensen in te
zetten voor vrijwilligerswerk. Uit het witboek, dat opgemaakt werd in opdracht van
de gemeente, blijkt dat enorm veel ouderen bereid zijn om vrijwilligerswerk te
verrichten.
Mevrouw Loosvelt staat stil bij een aantal aspecten van het vitaal ouderenbeleid.
Er is de toenemende vraag naar ondersteuning van ouderen, van mantelzorg en het
stijgende belang van thuiszorg. Dit is niet los te koppelen van de ellenlange
wachtlijsten voor de woonzorgcentra. Deze wachtlijsten bestaan, er is dus nood aan
meer infrastructuur voor ouderen. Maar Wevelgem behoort bij de zorgregio Menen
en in Menen is er een overcapaciteit qua rusthuisbedden. Gevolg is dat er in
Wevelgem op vandaag geen uitbreiding van rusthuisbedden mogelijk is.
Bijkomende vaststelling is dat de zorgbehoefte van ouderen in de woonzorgcentra
blijft stijgen. In de nieuwbouw van woonzorgcentra wordt volop ingezet op meer
huiselijkheid en de inzet van technologische evoluties.
Het OCMW heeft twee woonzorgcentra. Er is Ter Mote, met 60 bedden, waarvan
40 RVT-bedden. Er waren vroeger 67 bedden, maar 7 bedden gingen richting
Gulle Heem, waaronder 6 RVT-bedden, dat nu in zijn nieuwbouw goed is voor
75 bedden, waarvan 50 RVT-bedden.
De zorgbehoefte in Ter Mote, vertaald in het aandeel zwaar zorgbehoevenden, was
in 2011 81,10% en hier is een status quo in 2012. De dagprijs was in 2012
40,50 euro. Op vandaag is dit 42 euro. De opbrengst bedraagt 942 286 euro.
De RIZIV-middelen bedragen 1 292 422 euro. Deze zijn verminderd door de
verschuiving van een aantal RVT-bedden.
Na berekening stelt de voorzitter vast dat het verlies per dag per bewoner in Ter
Mote 20,80 euro bedraagt.
Het nieuw woonzorgcentrum Elckerlyc is in volle opbouw. Waarschijnlijk zal de
verhuis doorgaan in oktober 2013. Aanvankelijk was september voorzien, maar
door onvoorziene omstandigheden is hier een klein uitstel vereist.
In het Gulle Heem is er een stijging van het aandeel van zwaar zorgbehoevenden
van 80,70% naar 85,10%. De verhuis van bedden uit Ter Mote is hier de reden.
De dagprijs lag in 2012 op 47 euro en bedraagt momenteel 49 euro. De totale
opbrengst bedraagt 1 341 164 euro, vanuit het RIZIV wordt 1 588 783 euro
ontvangen. Het verlies per dag per bewoner bedraagt 10,83 euro
Naast de woonzorgcentra zijn er de serviceflats: 31 flats in Ter Meersch in
Wevelgem, 20 flats in Het Kader in Gullegem, waarvan 7 tweekamerflats.
In Ter Meersch wordt nog een winst geboekt van 3,89 euro per dag per flat, dit ten
gevolge van een zware subsidiëring. In Het Kader wordt per flat per dag een verlies
geboekt van 17,39 euro.
Op het vlak van de thuiszorg is in april/mei 2012 de werking van het lokaal
dienstencentrum Het Knooppunt opgestart. Vanaf april worden maaltijden
geserveerd in het restaurant. De resultatenrekening 2012 betreft dan ook geen
volledig jaar, wat zich ook vertaalt in slechts gedeeltelijke subsidies. Er wordt dan
ook een verlies geboekt voor 2012 van 138 032 euro.
Via de poetsdienst worden 370 gezinnen op de gemeente geholpen. Er worden
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35 poetsvrouwen ingezet. De werking vanuit het OCMW is aanvullend op de
private dienstverlening. Zo werden 13 gezinnen overgenomen door de private
diensten. Op 31 december 2012 stonden evenwel nog 39 gezinnen op de wachtlijst.
Intussen is die wachtlijst al flink afgenomen. Het is een typisch verschijnsel voor
het eind van het jaar.
De thuisbezorgde maaltijden hebben een klantenbestand van 274 gezinnen, wat een
gemiddelde betekent van 148 maaltijden per dag. De capaciteit bedraagt 180 per
dag. In afwachting van de opstart van het lokaal dienstencentrum in Wevelgem
kunnen de mensen in Ter Mote terecht voor een maaltijd. Daar worden gemiddeld
22 maaltijden per dag geserveerd.
De derde uitdaging door de voorzitter aangehaald, is de toegankelijkheid. Ze stelt
dat vooral de zwakken geen gebruik maken van hun rechten. Een duidelijke
communicatie is dus vereist over het aanbod qua voorzieningen, zodat de juiste
mensen hieromtrent geïnformeerd worden. Dit gebeurt via de infokrant, via de
vernieuwde website van het OCMW en via thematische brochures. Het OCMW
werkt klantgericht. Dit wordt verzekerd door een sterke baliewerking. Het OCMW
staat open voor suggesties en bemerkingen van de klanten en de gemeenschap.
Vervolgens staat de voorzitter stil bij het personeelsbestand van het OCMW.
Er waren op 31 december 2012 279 personeelsleden tewerkgesteld, goed voor
201,04 voltijds equivalenten. De meeste personeelsleden zijn tewerkgesteld in de
woonzorgcentra, waar 24 uur op 24 gewerkt wordt, 7 dagen op 7: 71 in Ter Mote en
86 in het Gulle Heem. Binnen de sociale dienst zijn er 52 personeelsleden. Dit zijn
uiteraard niet enkel maatschappelijk werkers. Hierin zijn ook de mensen van bvb.
het tewerkstellingsproject begrepen. De totale loonkost bedraagt 9 363 493 euro,
met een subsidiëring van 4 675 208 euro. De gemiddelde loonkost per voltijds
equivalent bedraagt zo 23 255 euro. De subsidiëring van de loonkost varieert over
de periode 2002-2012 tussen de 41 en de 55%.
Mevrouw Loosvelt focust tot slot op de cijfers uit de rekening. Het resultaat van de
gewone werking bedraagt – 3 326 635 euro. Met toevoeging van de financiële
kosten en opbrengsten en de uitzonderlijke opbrengsten, ten gevolge van de
verkoop van de hoevewoning in Moorsele, leidt dit tot een eindresultaat van
– 3 358 290 euro. Na correctie voor onder andere aflossingen, afschrijvingen en
verrekening van investeringssubsidies leidt dit tot een reële vereiste dotatie van de
gemeente van 3 627 414 euro. De begrote dotatie was 4 772 277 euro. Het saldo van
de dotatie komt op de 13-rekening, waarop eind 2012 dus een bedrag geboekt stond
van 5 958 125 euro. In het kader van de overstap naar de BBC, de beleids- en
beheerscyclus, is alvast de afspraak gemaakt met de gemeente dat zowel in 2013 als
in 2014 567 744 euro aan de gemeente teruggestort wordt. Eén derde van de 13rekening zou gebruikt worden als werkkapitaal en één derde zou gebruikt worden
voor de financiering van investeringen, zodat geen bijkomende leningen moeten
aangegaan worden.
De heer Filip Daem, N-VA, dankt voor deze toelichting bij het jaarverslag en de
rekening. Dit enthousiasmeert hem. Namens zijn fractie wil hij zijn appreciatie
uitspreken voor de 279 personeelsleden die zich inzetten om een sprankel hoop te
geven aan mensen die het moeilijker hebben.
Na binnen de fractie het jaarverslag en de rekening bekeken te hebben, blijft hij
evenwel wat op zijn honger zitten, want er is binnen het OCMW blijkbaar veel
goede wil aanwezig, maar het ontbreekt aan ambitie.
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Concreet verwijst hij naar de groep van jonge leefloners, die bedraagt 35% binnen
de totale groep leefloners. Het is een groep die veel tijd en energie vraagt, maar de
vaststelling is dat dit cijfer niet beter wordt. Het betreft hier een structureel
probleem dat structurele oplossingen vraagt. De problematiek is natuurlijk
veelzijdig: onvoldoende scholing, opvoedingsproblematiek, een heel zwak sociaal
netwerk, … Dit zijn allemaal mogelijke oorzaken voor dit hoge percentage. Vraag
is: ‘wat doen we daaraan?’ In het verslag wordt hierbij uitdrukkelijk verwezen naar
trajectbegeleiding. Maar hier gaat ook een zeker defaitisme vanuit. Er kunnen daar
maar een beperkt aantal mensen terecht, de sociale economie is oververzadigd, de
economische crisis leidt tot problemen in de privésector… Dit wordt vastgesteld,
maar er gebeurt niets mee. Woonbegeleiding kan hier mogelijk een oplossing
bieden. Opvoedingsondersteuning is immers heel belangrijk, een snelle detectie van
probleemjongeren is aangewezen. Dit kan zich vertalen in een verhaal van rechten
en plichten. Het versterken van de sociale netwerken moet zo vroeg mogelijk
gebeuren. Het werk aan de basis is vereist om het aandeel jongeren binnen de
leefloners naar beneden te halen.
Hij roept de voorzitter op om duidelijke ‘targets’ voorop te stellen. Hij stelt dat ze
nog 2,5 jaar heeft om een structurele aanpak uit te werken en het cijfer substantieel
af te bouwen. De fractie van N-VA binnen de OCMW-raad zal haar hierbij volop
steunen.
Mevrouw Loosvelt zegt dat de analyse van de heer Daem correct is. Zij zegt dat dit
trouwens geen uniek Wevelgems probleem betreft. Deze situatie is terug te vinden
in gans Vlaanderen. De groep maatschappelijk kwetsbare jongeren blijft groeien.
Bij de intakes, bij mensen die voor het eerst aankloppen bij het OMCW wordt
opgemerkt dat de gemiddelde leeftijd daalt. Het gaat dikwijls om jongeren van
18-19 jaar.
In het OCMW wordt momenteel 1 maatschappelijk werker ingezet voor
woonbegeleiding. Er is inderdaad werk voor 2.
Op de trajectbegeleiding worden 1,5 personeelsleden ingezet. Zij moeten hard
werken om de juiste randvoorwaarden te creëren, zoals huisvesting, werken aan
gezondheid, verslavingsproblematiek, vooraleer een aantal mensen effectief aan het
werk kunnen. Ook hier zou bijkomend personeel zinvol ingezet kunnen worden.
Anderzijds is het ook de taak van het OCMW om de uitgaven onder controle te
houden.
Ze deelt de bezorgdheid en zegt dat vanuit het OCMW actief gezocht wordt naar
nieuwe methodieken, nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Zo wordt een stijging
van de drugsproblematiek momenteel vastgesteld. In die zin wordt dadelijk
samengezeten met Kompas, met de gemeente, met het CAW, om tot de passende
aanpak te komen.
De problemen zijn groot. Dit vraagt heel wat begeleiding. Dit veronderstelt
mankracht. En het OCMW moet rondkomen met zijn budget.
De heer Henk Vandenbroucke, Groen, spreekt ook zijn waardering uit voor het
werk van het OCMW. Hij heeft vragen bij het aantal geboorten in kansarme
gezinnen versus het aantal kinderen waarvoor opvoedingsondersteuning ingezet
wordt.
Mevrouw Agna Mollefait, CD&V, zegt dat in de powerpoint een verkeerd getal
vermeld werd van aantal kansarme kinderen. Het betreft het totaal aantal geboortes
in de gemeente. De cijfers worden verduidelijkt.
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De heer Vandenbroucke pleit om meer in te zetten op opvoedingsondersteuning.
Hij denkt dat hierop nog meer ingezet mag worden. Kind en Gezin heeft kort na de
geboorte heel wat voeling met jonge gezinnen. Het gat naar de schooljaren kan
toegereden worden. Als er vandaag 40 kinderen bereikt worden, dan mag dit gerust
verdubbeld of verdriedubbeld worden. Een vroege aanpak is vereist.
Hij heeft wel een lastig gevoel als hij hoort dat de communicatie met de meest
kwetsbaren via infokrant en website gebeurt. Dit is onvoldoende. Hier is
bijkomende creativiteit vereist. Het verspreiden van boodschappen via
buurtwerking, via kleinere initiatieven, zoals bijvoorbeeld de kooklessen, zal veel
beter terecht komen.
Mevrouw Loosvelt zegt dat mensen toch al heel wat vlotter naar het OCMW
komen. De mensen die zich aanmelden, krijgen bovendien minstens één
huisbezoek. In het lokaal dienstencentrum is het thuis opzoeken van de
plus-80-jarigen weer opgestart. Dit helpt ook om de noden bij mensen te detecteren.
Deze taak zal ook ingevuld worden in het lokaal dienstencentrum in Wevelgem.
Het is een taak die ingevuld wordt door vrijwilligers, die hiervoor speciaal opgeleid
worden.
Wat Moorsele betreft, is een woonzorgproject voor subsidie goedgekeurd, wat
toelaat om gedurende 5 jaar een woonzorgcoördinator aan te werven. Hier zal ook
samengewerkt worden met het woonzorgcentrum Sint-Jozef.
De heer Francies Debels, sp.a, wijst op het belang van een goede samenwerking met
de mutualiteiten. Hij denkt dat op dit vlak nog extra inspanningen mogelijk zijn.
De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, wijst op het belang van de werking van het
OCMW. Niemand mag honger lijden, iedereen moet het voldoende warm hebben.
Dit zijn prioriteiten in deze tijden van crisis. Hij is dan ook verwonderd om bij de
investeringsuitgaven een bedrag van 55 000 euro terug te vinden voor kunstwerken.
Mevrouw Loosvelt antwoordt dat deze uitgave voor kunst decretaal vastligt.
Wie subsidies krijgt van Vlaanderen voor de bouw van een WZC is verplicht een
bepaald percentage van het budget te besteden aan kunst. Anders voldoe je niet aan
de subsidievoorwaarden. Dus ook voor het WZC Elckerlyc in Wevelgem is al een
kunstwerk besteld.
De heer Arnold Seynnaeve, N-VA, heeft nog een vraag naar de precieze cijfers
inzake budgetbegeleiding en budgetbeheer. Op de presentatie van de voorzitter
leken deze cijfers onduidelijk.
Mevrouw Loosvelt antwoordt dat in haar presentatie de cijfers van begeleiding en
beheer samengevoegd werden onder de titel ‘bugetbegeleiding’, maar eigenlijk gaat
het om 4 verschillende categorieën, afhankelijk van het feit of ze al dan niet
schulden hebben.
De heer Arnold Seynnaeve vraagt of mensen die tewerkgesteld worden als
artikel 60, §7 soms verschillende malen in dit statuut tewerkgesteld worden.
Mevrouw Loosvelt zegt dat dit wel degelijk het geval is. Mensen worden soms
geschorst, komen opnieuw voor een leefloon, krijgen opnieuw begeleiding, worden
opnieuw als artikel 60 tewerkgesteld. Mensen krijgen zeker een tweede, soms een
derde en een vierde kans.
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De heer Seynnaeve verwijst naar het aanbod qua infrastructuur dat beperkt wordt
door de opname in de woonzorgzone Menen. Zijn hieromtrent wetgevende
initiatieven mogelijk om dit te wijzigen? Hoe komt het dat Menen zo’n grote
capaciteit heeft?
Mevrouw Loosvelt antwoordt dat de bevoegde minister, de heer Vandeurzen,
hiermee bezig is. Het probleem is het grote aanbod van commerciële rusthuizen in
Menen.
De heer Seynnaeve vraagt of er bij de bouw in Elckerlyc ook ’s nachts gewerkt
wordt.
Mevrouw Loosvelt zegt dat dit zou kunnen. Vooral betonleveringen zijn ’s nachts
gebeurt, bij haar weten. De buurt heeft hierop onder andere gereageerd.
De heer Seynnaeve heeft het gevoel dat er heel wat ’s nachts gewerkt wordt.
Mevrouw Loosvelt zegt dat er wel wat problemen geweest zijn met het leggen van
een vloer. Deze werd uitgevoerd met een antislip-laag, wat niet goed is voor
mensen die de voeten minder opheffen. Naar aanleiding van de problemen met de
vloer zijn de werken een tijdje stilgelegd. Een expert heeft zich hieromtrent moeten
uitspreken. Doordat deze werken stil lagen, dreigt de aannemer nu niet tijdig klaar
te zijn met de werken. Dus wordt nu met man en macht gewerkt.
De heer Francies Debels, sp.a, vraagt wie de financiële consequenties zal dragen
voor de uitvoering van deze vloer.
Mevrouw Loosvelt zegt dat de procedure lopende is. De werken zijn nog maar een
paar weken vrijgegeven. De verkeerde vloer is gelegd. Als reactie hiervoor is een
kortgeding ingeleid. De expert heeft voorgesteld om de vloer te polieren. Het is
merkelijk verbeterd. Maar het lijkt nog niet wat het moet zijn. Wat de volgende
stappen worden, is nog niet gekend. Wordt er een minkost verrekend? Feit is dat de
werken niet zomaar opgeleverd zullen worden.
De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, vraagt bijkomende uitleg over de aanleg van
deze verkeerde vloer. Hij meent dat het de verantwoordelijkheid is van de voorzitter
om voldoende toe te zien op de uitvoering van de werken.
Mevrouw Loosvelt zegt dat hiertoe ook architecten aangesteld zijn.
De heer Vandenbroucke, Groen, wijst op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
gemeente en OCMW om werk te maken van het welzijnsbeleid, ook de
gemeentelijke collega’s binnen cultuur, sport en kinderopvang zijn betrokken partij.
Mevrouw Loosvelt verzekert de heer Vandenbroucke van de goede samenwerking.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
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Gehoord de toelichting van mevrouw de voorzitter van het OCMW;
Gelet op het gevoerde debat naar aanleiding van deze toelichting;
Gelet op de voorliggende jaarrekening per 31 december 2012 en het jaarverslag
2012;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 9 december 2011 houdende de
kennisname van het budget 2012 van het OCMW;
Gelet op artikel 89, §2 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op artikel 174 van het decreet betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
BESLIST EENPARIG:
Geen opmerkingen betreffende deze rekening ter kennis te brengen van de
provinciegouverneur.
2. MIROM Menen: algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordiger.
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat de gemeente Wevelgem lid is van de opdrachthoudende
vereniging MIROM Menen;
Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van
3 mei 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van
MIROM Menen van 20 juni 2013;
Gelet op de agenda van deze algemene vergadering, waarop volgende punten
worden vermeld:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Verslag van de commissaris
3. Jaarrekening per 31 december 2012
4. Kwijting van de bestuurders en commissaris
5. Evaluatierapport afgelopen periode
6. Aanpassing kapitaal
7. Mandaat commissaris
8. Varia;
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 artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet;
BESLIST EENPARIG:
Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de onderstaande punten, zoals geagendeerd
voor de algemene vergadering van MIROM Menen van 20 juni 2013:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Verslag van de commissaris
3. Jaarrekening per 31 december 2012
4. Kwijting van de bestuurders en commissaris
5. Evaluatierapport afgelopen periode
6. Aanpassing kapitaal
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7. Mandaat commissaris
8. Varia.
Art. 2. De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van MIROM Menen van 20 juni 2013, 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 MIROM Menen en
aan de aangeduide vertegenwoordiger.
3. FIGGA: 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 feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van
6 mei 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van
FIGGA van 21 juni 2013;
Gelet op de agenda van deze algemene vergadering, waarop volgende punten
worden vermeld:
1. Evaluatierapport
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling en toelichting)
4. Verslag van de commissaris
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris
7. Verslaggeving van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming
8. 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 artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet;
BESLIST EENPARIG:
Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de onderstaande punten, zoals geagendeerd
voor de algemene vergadering van FIGGA van 21 juni 2013:
1. Evaluatierapport
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling en toelichting)
4. Verslag van de commissaris
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris
7. Verslaggeving van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming
8. Statutaire benoemingen en mededelingen.
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Art. 2. De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van FIGGA van 21 juni 2013, 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 FIGGA en aan de
aangeduide vertegenwoordiger.
4. Gaselwest: algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger.
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat de gemeente Wevelgem aangesloten is bij de Intercommunale
maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest);
Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van
2 mei 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering, tevens
jaarvergadering, van Gaselwest van 21 juni 2013;
Gelet op de agenda van deze algemene vergadering, waarop volgende punten
worden vermeld:
1. Verslagen van de raad van bestuur, van het college van commissarissen en
van de commissaris over het boekjaar 2012
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de commissarissen en aan
de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2012
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de intercommunale
vereniging tijdens de vorige zes jaar en ondernemingsplan 2013-2018
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen.
Gelet op de bij de uitnodiging gevoegde bundel;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 maart 2013 houdende de
aanduiding van de heer Sander Deflo als 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 het toegelicht voorstel van beslissing, dat wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad van heden, 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:
Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan onderstaande punten, zoals geagendeerd
voor de algemene vergadering van Gaselwest van 21 juni 2013:
1. Verslagen van de raad van bestuur, van het college van commissarissen en
van de commissaris over het boekjaar 2012
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
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3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de commissarissen en aan
de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2012
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de intercommunale
vereniging tijdens de vorige zes jaar en ondernemingsplan 2013-2018
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen.
Art. 2. De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van Gaselwest van 21 juni 2013, 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 Gaselwest en aan de
aangeduide vertegenwoordiger.
5. Gemeentelijke Holding NV: algemene vergadering: vaststellen mandaat
vertegenwoordiger.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het feit dat de gemeente aandeelhouder is van Gemeentelijke Holding NV,
in vereffening;
Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van
17 mei 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van
Gemeentelijke Holding NV, in vereffening, van 26 juni 2013;
Gelet op de agenda van deze algemene vergadering, waarop volgende punten
worden vermeld:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode
01.01.2012 tot en met 31.12.2012
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2012 – 31.12.2012
door de vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode
01.01.2012 tot en met 31.12.2012 inclusief beschrijving van de vooruitgang
van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden
afgesloten
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de
periode 01.01.2012 tot en met 31.12.2012
5. Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van een commissaris
6. Stemming over de benoeming van de commissaris
7. Vraagstelling.
Gelet op de bij de uitnodiging gevoegde bundel;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 maart 2013 houdende de
aanduiding van de heer Jacques Vanneste als vertegenwoordiger van de gemeente
om deel te nemen aan alle zittingen van de algemene vergadering van
Gemeentelijke Holding NV, in vereffening, tot de vervanging naar aanleiding van
de vernieuwing van de gemeenteraad in 2019;
Gelet op artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet;
BESLIST EENPARIG:

291
Zitting van 14 juni 2013
Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan onderstaande punten, zoals geagendeerd
voor de algemene vergadering van Gemeentelijke Holding NV, in vereffening, van
26 juni 2013:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode
01.01.2012 tot en met 31.12.2012
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2012 – 31.12.2012
door de vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode
01.01.2012 tot en met 31.12.2012 inclusief beschrijving van de vooruitgang
van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden
afgesloten
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de
periode 01.01.2012 tot en met 31.12.2012
5. Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van een commissaris
6. Stemming over de benoeming van de commissaris
7. Vraagstelling.
Art. 2. De vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van Gemeentelijke Holding NV, in vereffening, van 26 juni 2013, 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 Gemeentelijke
Holding NV, in vereffening, en aan de aangeduide vertegenwoordiger.

Jan Seynhaeve en Frank Acke, raadsleden, verlaten de zitting.

6. Retributiereglement recyclagepark.
De heer Stijn Tant, schepen van milieu, verwijst naar de principiële beslissing in de
vorige legislatuur, waarbij de gemeenteraad de invoering van een Diftar-systeem
goedkeurde, dit naar aanleiding van de bouw en ombouw van de recyclageparken
door de opdrachthoudende vereniging Mirom, onder andere verantwoordelijk voor
de organisatie en exploitatie van containerparken in Wevelgem. Alhoewel dit
beheer uitdrukkelijk overgedragen is aan Mirom, blijft het de verantwoordelijkheid
van de gemeenteraad om de tarieven vast te stellen.
De heer Tant verwijst naar eerdere toelichtingen met betrekking tot Diftar, onder
andere onlangs op de milieuraad, waartoe alle raadsleden uitgenodigd werden.
Bedoeling van Diftar is de toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’, dus
door een goede tarifiëring het gedrag van de burger beïnvloeden. De kost voor het
creëren van afval kan niet alleen maar door de maatschappij gedragen worden.
Soms is het nuttiger en beter om een container te huren en voor de deur te plaatsen.
De tarievenstructuur voorziet drie zones. Eerst is er de groene zone, waar alle
aanvoer gratis is. Hierin bevinden zich fracties waarvan de wet bepaalt dat de
inzameling gratis moet verlopen. Hierin bevinden zich zelf een aantal fracties die
geld opleveren.
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Daarnaast is er de oranje zone, waar al enige rekenschap gevraagd wordt van de
burger. Er is hier een vrijstelling voorzien van 1 000 kg per gezin voor de ganse
zone. Boven de 1 000 kg beland je in een soort alarmzone, Voor de volgende
1 000 kg betaalt een gezin dan 25 euro. Wie ook deze grens overschrijdt, betaalt
vervolgens de kostprijs. Deze vorm van tariefbepaling geldt niet enkel voor
gezinnen, maar ook voor een aantal verenigingen die hiervoor de toelating krijgen
van het college van burgemeester en schepenen. Dit gaat om verenigingen die
bijvoorbeeld een eigen lokaal hebben.
Tot slot is er de rode zone, die is betalend vanaf de eerste kilogram.
Het VLAREMA-besluit legt namelijk op dat vanaf 1 juli 2013 alle brandbaar
grofvuil vanaf de eerste kilogram betaald moet worden.
Voor wie aandachtig de folder gelezen heeft rond de invoering van Diftar, die zal
gemerkt hebben dat het tarief pas ingevoerd wordt vanaf 1 augustus 2013. Dit is
gebeurd met goedkeuring van OVAM, zodat dit gelijk kon lopen met de invoering
van het totale Diftar-systeem, na een voldoende lange proefperiode.
Voor de KMO’s blijven de tarieven identiek. Die kunnen hiervoor een KMO-badge
krijgen. Dergelijke badge is ook te krijgen voor niet-inwoners.
De heer Tant verwijst tot slot naar de huidige toestand, nu de proefperiode twee
weken loopt. De proefperiode is niet de logische geschikte proefperiode, maar er
was geen andere keuze. De zomermaanden zijn inderdaad heel druk qua aanvoer.
In week 1 was er een geordende chaos. Waarom geordend? Wie al kennisgemaakt
had met het recyclagepark en wie zich goed voorbereid had, die vonden goed hun
weg. Een minder goede voorbereiding leidde wel eens tot enige chaos. Een andere
bemerking betrof de lange wachtrijen. Die werden mee veroorzaakt door de
parkwachters die aan de zuilen een te omstandige uitleg gaven, wat tot een
vertragend effect leidde. Daarnaast kwamen een aantal nieuwsgierigen op bezoek,
die met één zakje richting containerpark trokken, om toch eens het nieuwe systeem
te testen. Tot slot is er het effect van de tijdelijke sluiting van het park in Lauwe,
wat zijn effect heeft op de aanvoer vanuit de deelgemeente Wevelgem.
Om aan die wachtrijen een antwoord te bieden, werden de slagbomen wel eens
geopend.
In week 2 loopt het al beter. De parkwachters kregen opdracht om enkel de
essentiële boodschap mee te geven. Er komen minder mensen met een heel beperkte
aanvoer. De kleine foutjes uit de software zijn opgelost. Die werden onder andere
veroorzaakt doordat iemand na 1 week al meer dan 2 000 kg had aangevoerd.
Wat zouden de gevolgen moeten zijn van de invoering van Diftar? In 2013-2014
wordt een daling verwacht van 50% van het aangevoerde afval, deels doordat afval
vermeden wordt, deels doordat een aantal mensen minder vlug het recyclagepark
opzoekt. Dit aantal herstelt zich evenwel wat.
Waar blijft dit afval dan? Wordt dit dan sluikstorten? Dit zou niet het geval zijn, zo
leert de ervaring in andere gemeenten, zoals in Houthulst en Wingene. Er is daar
geen significante verhoging van het zwerfvuil.
De schepen deelt tot slot mee dat de openingsuren gerationaliseerd zullen worden in
functie van de aanvoer. Wanneer komen de meeste bezoekers? Daar zal een
duidelijk zicht op zijn. Ook op zaterdag zullen er vanaf 1 januari 2014 meer
openingsuren zijn. Gelet op de beperkte inzameling qua fracties op het oud park,
zullen er uren verschuiven van het recyclagepark langs de rijksweg naar het nieuwe
recyclagepark.
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De heer Jasper Stragier, Groen, verwijst naar de mogelijke vrijstelling waarvan ook
verenigingen kunnen genieten mits toestemming van het gemeentebestuur.
Hij vraagt welke verenigingen dit zullen zijn? De vrijstelling geldt niet voor
scholen. Is hier een onderscheid tussen de gemeenteschool en andere scholen?
De heer Tant zegt dat het de bedoeling is om een aantal principes te hanteren voor
verenigingen die recht krijgen op een vrijstelling. Belangrijke principes zijn hierbij
het hebben van een eigen lokaal en het hebben van een frequente werking. Wat ook
zou kunnen, op vandaag nog niet toegepast, zou een vrijstelling kunnen zijn voor
een bepaalde periode, bijvoorbeeld in functie van de organisatie van een bepaald
evenement.
De heer Marcel Masquelin, Vlaams Belang, verwijst naar de problematiek van het
sluikstorten. Hij weet dat in de milieuraad verwezen werd naar Wingene, waar het
sluikstorten niet zou vermeerderd zijn. Maar Wingene is Wevelgem niet. Hij stelt
vast dat Wevelgem op het vlak van sluikstorten nu al zijn limiet bereikt heeft en
houdt dan ook zijn hart vast voor wat de toekomst brengen zal, eenmaal er betaald
zal moeten worden.
De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, verwijst naar het reglement dat een huurder
geen vrijstelling zou krijgen, enkel een badge kan krijgen.
De heer Stijn Tant zegt dat het om toekomstige huurders gaat. Eenmaal ze
ingeschreven zijn in de gemeente, hebben ze geen badge meer nodig. De bepaling
‘huurders’ valt onder de bepaling toekomstige inwoners.
De heer Vansteenkiste heeft ook problemen met de weging. Op een aanhangwagen
wordt van alles gestapeld. Eerst krijgt een mens onder zijn voeten omdat alles door
elkaar ligt. Vervolgens moet hij eerst de rode fractie lossen. Maar wie heeft vooraf
gezegd hoe de aanhangwagen gestapeld moet worden?
Bovendien vindt hij het vreemd dat steeds uitgegaan wordt van een minimale
weging van 5 kg. Als je twee keren langs moet komen, kan je al 10 kg extra hebben.
Tot slot vindt hij het vreemd dat bij een defect van de toestellen geen aanvoer meer
mag gebeuren. Het containerpark lijkt hem een totale ramp.
De heer Tant zegt dat de indeling in zones goed gecommuniceerd werd. Indien niet
in zones wordt ingedeeld en de mensen mogen willekeurig de juiste fractie gaan
lossen, dan zal er veel meer over en weer moeten gereden worden. De bedoeling is
juist om het aantal cyclussen te beperken en zo chaos te vermijden. De
parkwachters kunnen daar op deze wijze vlot op toezien.
Wat de 10 kg extra betreft bij verschillende wegingen, dit klopt niet. Dit heeft
gewoon te maken met de ijking van de toestellen en de technische specificaties.
Er is gewoon een minimaal gewicht van 5 kg te registreren. Dit moet in het
reglement opgenomen om eventuele problemen te vermijden.
De heer Tant zegt dat hij omtrent de eventuele chaos al toelichting gegeven heeft en
wijst nogmaals op een aantal bijkomende elementen, zoals de tijdelijke sluiting van
Lauwe.
De heer Vansteenkiste zegt dat een aanhangwagen normaal eerst met de zware
vracht geladen wordt en dan past met de lichtere vracht. Dit is logisch. Maar zo kan
dit niet aangevoerd worden. Het groenafval moet onderaan, het grof vuil moet van
boven. Dit kan niet.
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De heer Tant zegt dat hij het anders zou doen.
De heer Vansteenkiste repliceert: ‘jij zit op een bureau, ik werk.’
De heer Tant zegt dergelijke uitspraak niet te aanvaarden.
De heer Francies Debels, sp.a, vraagt of het niet eenvoudiger ware geweest, indien
de vrijstelling op een hoger niveau kwam te liggen. Dan zou mogelijk minder
opgereden moeten worden.
De heer Tant zegt dat voor de rode fractie wettelijk vanaf de eerste kilogram betaald
moet worden. Hierop kan geen uitzondering toegestaan worden. Ook de rest moet
sowieso gewogen worden, los van het niveau van de vrijstelling.
De heer Debels verwijst naar zijn eigen ervaring. Hij is 27 minuten op het
containerpark geweest om 270 kg te lossen. Hij heeft drie maal moeten oprijden.
Mevrouw Hannelore Carlu, N-VA, denkt dat er in de milieuraad gezegd werd dat er
geen cijfers beschikbaar zijn die aantonen dat het zwerfvuil in Houthulst of
Wingene daadwerkelijk niet gestegen is.
De heer Tant zegt dat dit klopt. Er zijn geen objectieve gegevens. Reden is dat het
opgehaalde zwerfvuil niet steeds gewogen wordt. Wel bestaat de indruk, het
algemene gevoel dat er van een stijging geen sprake is.
De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, wijst op het probleem voor mensen die
geen wagen hebben. Waar kunnen zij met hun grofvuil terecht? Kan de gemeente
dit niet ophalen om het jaar, of om de 2 jaar?
Daarnaast stelt hij vast dat de aanvoer van PMD voor KMO’s en zelfstandig gratis
is op het recyclagepark. Hij betreurt dat de particulieren voor deze ophaling nog
steeds zakken moeten kopen. Deze zakken zouden gratis moeten zijn.
De heer Tant zegt dat er binnen Mirom een systeem bestaat om grof huisvuil op te
halen op afroep. Er wordt aan toegevoegd dat dit niet gratis is.
De heer Vanhaverbeke had gehoopt dat dit gratis zou zijn. Ophaling van oud
meubilair via de kringloopwinkel is echt niet evident. Ze zijn dikwijls niet
geïnteresseerd. Hij hoopt dat ook voldoende reclame kan gemaakt worden voor de
vermelde ophaling, want die is bij veel mensen niet gekend.
De heer Vansteenkiste zegt dat er ook geen vrijstelling is voor OCMW’s. Hij vraagt
zich af wat de gemeente zelf doet met haar grijze vuilniszakken.
De heer Tant zegt dat dit afval verwerkt wordt via Mirom, tegen betaling.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de grondwet, inzonderheid artikel 170, §4;

295
Zitting van 14 juni 2013
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 42 en 43, §2, 15°;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 tot vaststelling
van het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke
Afvalstoffen en van 21 januari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan
Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan de
opdrachthoudende vereniging Mirom Menen (beslissing van de gemeenteraad van
8 juni 2007);
Gelet op artikel 3 van de statuten van Mirom Menen waarin de te verrichten
beheersoverdracht wordt omschreven;
Gelet op de algemene politieverordening, titel 4, hoofdstuk 4, afdeling 10,
betreffende het recyclagepark;
Gelet op de princiepsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van
29 mei 2013 tot invoering van het diftarsysteem op het recyclagepark;
Overwegende dat er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid bestaat voor
de volgende afvalstoffen, zoals gedefinieerd in Vlarema : drukwerkafval,
afgedankte batterijen en accu’s, oude en vervallen geneesmiddelen, afvalbanden,
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), gebruikte dierlijke en
plantaardige vetten en oliën van huishoudelijke oorsprong, afgewerkte olie,
afgedankte voertuigen, afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen…;
Overwegende dat bij de invulling van de aanvaardingsplichten gestreefd wordt naar
een internalisering van de afvalkost;
Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk
verpakkingsafval; dat minstens papier en karton, hol glas en plastic flessen en
flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD-afval) selectief moeten
worden ingezameld;
Overwegende dat papier en karton, hol glas, PMD-afval, bouw- en sloopafval,
gebonden asbesthoudend bouw- en sloopafval, textiel en lederwaren, oude metalen,
tuinafval, houtafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, KGA,
grofvuil, en andere afvalstoffen selectief worden ingezameld op het recyclagepark;
Overwegende dat brandbaar grofvuil wordt ingezameld op het recyclagepark;
Overwegende dat het recyclagepark opengesteld wordt voor zowel huishoudelijke
afvalstoffen als voor met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen;
Overwegende dat de door of op vraag van de gemeente ingezamelde huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in opdracht van de gemeente
gerecycleerd, nuttig toegepast of verwijderd worden;
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige
toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerd
retributiereglement;
Overwegende dat de invoering van DIFTAR de gemeente toelaat het principe ‘de
vervuiler betaalt’ toe te passen, waarbij prioriteit verleend wordt aan
afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie aan hergebruik en tenslotte recyclage
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van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt
gestimuleerd;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om het retributiereglement op het
hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen van het Vlaams
gewest en het werkingsgebied van de opdrachthoudende vereniging Mirom Menen
zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen;
BESLIST met 25 stemmen voor (CD&V: 16, N-VA: 7, Groen: 2) bij
4 onthoudingen (sp.a: 3, Vlaams Belang: 1):
art. 1. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen afvalstoffen die steeds gratis zijn,
betalende afvalstoffen met vrijstelling en betalende afvalstoffen zonder vrijstelling.
Volgende afvalstoffen zijn steeds gratis (groene groep):
AEEA (elektro)
Banden (aanvoer particulier)
Elektriciteitskabels
Hol glas (glasbol)
Klein gevaarlijk afval: frituurolie, Tl-lampen, batterijen,
verfafval, motorolie,… (niet toegelaten voor KMO’s en
zelfstandigen)
Metaal
Papier-karton
PMD
Textiel
Volgende afvalstoffen zijn betalend maar met vrijstelling (oranje groep):
Retributie
Aarde
25€/1.000 kg
Asbestcement
160 €/1.000 kg
Bloempotten in plastic
6,5/ zak van 300 l
Folies in plastic
6,5/ zak van 300 l
Gipsafval
200 €/1.000 kg
Harde plastics/PVC
260 €/1.000 kg
Houtafval
40 €/1.000 kg
Niet recycleerbaar afval
85 €/1.000 kg
Piepschuim
4,4/zak 1.500 l
Steenpuin
25 €/1.000 kg
Tuinafval
65 €/1.000 kg
Vlak glas
50 €/1.000 kg
Volgende afvalstoffen zijn betalend zonder vrijstelling (rode groep):
Retributie
Brandbaar grofvuil (particulieren)
125 €/1.000 kg
art. 2. Er geldt een vrijstelling, voor de aanvoer van afvalstoffen uit de oranje
groep, ten belope van 1.000 kg/gezin/jaar. Eens de vrijstelling is opgebruikt kan er
nog eens 1.000 kg/gezin/jaar aangebracht worden tegen een basistarief van 25 €/ton.
Eens dit is opgebruikt dienen de aangevoerde afvalstoffen betaald te worden aan de
tariefprijs, zoals vastgelegd in art. 1.
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De vrijstelling is enkel van toepassing voor bepaalde categorieën:
 Reglementair ingeschreven inwoners uit een gemeente van het
werkingsgebied van Mirom Menen
 Reglementair ingeschreven vreemdelingen
 Derden die aanvoeren voor een producent die inwoner is in de gemeente
(vrijstelling in functie van saldo van producent)
 Nabestaanden overledenen (vrijstelling in functie van saldo overledene).
De vrijstelling geldt niet voor:
 Toekomstige inwoners zoals (ver)bouwers, aankopers van een huis, huurders
 Eigenaars terreinen, niet in de gemeente wonend
 Eigenaars/bewoners 2de verblijven
 Zelfstandigen, KMO’s
 Scholen
 Verenigingen (met uitzondering van ‘verenigingen met toestemming van het
gemeentebestuur’)
 OCMW’s
 Rusthuizen, gemeenschappen.
art. 3. De vrijstelling geldt per gezin. De leden van het gezin zijn de natuurlijke
personen die een zelfde referentiepersoon hebben in het rijksregister.
art. 4. De vrijstelling geldt voor het lopende kalenderjaar en kan niet worden
overgedragen naar het volgende jaar.
art. 5. Bij wijziging van de gezinssamenstelling blijft de vrijstelling toegewezen
aan de referentiepersoon. Nieuwe referentiepersonen krijgen een vrijstelling pro rata
het resterende jaar (naar boven afgerond op twaalfden).
art. 6. Bij elke weegcyclus wordt er een minimum netto-gewicht van 5 kg in
rekening gebracht. De weegcyclus bestaat ten minste uit 2 wegingen, nl. 1 weging
bij aankomst (brutoweging) en 1 weging bij vertrek (tarraweging). In bepaalde
gevallen zal er ook 1 of meerdere tussenwegingen moeten uitgevoerd worden. Het
verschil in gewicht tussen de eerste weging en de volgende weging is het nettogewicht
aan afvalstoffen dat geregistreerd wordt.
art. 7. De afvalstoffen worden gewogen op een geijkte weegbrug volgens de
Belgische wettelijke bepalingen, waarvan het weegresultaat niet kan worden betwist.
De weegbrug heeft een nauwkeurigheid van 5 kg voor het weegbereik tot 15.000 kg
en 10 kg voor het weegbereik van 15.000 kg tot 30.000 kg.
art. 8. Bij het overschrijden van de tweede vrijstelling wordt de aanvoer volledig
verrekend aan de volle prijs.
art. 9. De totaal te betalen retributie wordt afgerond naar het dichtste veelvoud van
5 eurocent.
art. 10. De inning van de verschuldigde retributie gebeurt door Mirom Menen. Het
bedrag wordt ter plaatse betaald aan de betaalzuil. Dit kan met bancontact of met
munten (vanaf 5 eurocent). De betaalautomaat geeft geen geld terug. Het saldo
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wordt bijgehouden op rekening van de aanvoerder. Bij een volgende betaling wordt
het saldo in mindering gebracht.
art. 11. Mirom Menen betaalt het saldo op eenvoudig verzoek terug ingeval de
referentiepersoon niet langer ingeschreven is in de gemeente.
art. 12. In het geval dat de bezoeker in de onmogelijkheid verkeert onmiddellijk te
betalen, wordt de toegang tot het park ontzegd aan de leden van het gezin van de
desbetreffende bezoeker tot na ontvangst van de betaling. Het openstaand saldo
dient vereffend te worden aan de betaalzuil binnen de 14 kalenderdagen. Bij niet
betaling binnen de 14 dagen, volgt er een aanmaning en worden er 10 euro
administratiekosten aangerekend. Na 1 maand volgt een 2de aanmaning en worden
de administratiekosten verhoogd met 10 euro. Indien nog niet betaald wordt start
Mirom Menen de administratieve invordering.
art. 13. Bij overlijden van een referentiepersoon, hebben de nabestaanden recht om
tot 90 dagen na het overlijden het recyclagepark te gebruiken, en dit met overname
van de eventuele vrijstellingen en saldo’s.
art. 14. De KMO-badge kost 5 euro.
art. 15. Indien door een defect aan de DIFTAR-toestellen de weging of betaling niet
kan afgewerkt worden, zal in de mate van het mogelijke de schuld worden
bijgehouden zodat het bij een volgend bezoek kan verrekend worden. Indien de
schuld niet kan bepaald worden, worden de betrokken bezoekers vrijgesteld van
betaling.
Voor de aanvoerders van vergelijkbaar bedrijfsafval zal de parkwachter een zo goed
mogelijke schatting maken van de gewichten, zodat deze nog kunnen verrekend
worden.
art. 16. Bij defecten aan de DIFTAR-toestellen waarbij de weeggegevens niet meer
correct kunnen geregistreerd worden, wordt geen verdere aanvoer van vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen meer toegelaten.
art. 17. De artikelen 1 tot en met 16 treden in werking per 1 juli 2013. Gedurende de
maand juli 2013 loopt er evenwel een niet-betalende proefperiode. Bedoelde
DIFTAR-tarieven worden toegepast vanaf 1 augustus 2013.
art. 18. Met ingang van 1 augustus 2013 wordt een retributie gevestigd voor
compostvaten en compostbakken, als volgt:
- Compostbak: 45 euro,
- Compostvat: 30 euro.
De inning van deze retributie gebeurt door Mirom Menen.
7. Aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator verbeteringswerken
Torrestraat, Rommelen, Wittemolenstraat en Oude Tramweg.
De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, zegt dat, gezien de staat van de
weg een aantal dringend werken nodig zijn in de opgesomde straten. Het betreft hier
geen rioleringswerken, eerder ‘heropfrissing’.
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*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘aanstellen ontwerper en
veiligheidscoördinator verbeteringswerken Torrestraat, Rommelen,
Wittemolenstraat en Oude Tramweg’ een bijzonder bestek met nr. 2311/03613 werd
opgesteld door de heer Geert Casier, dienst openbare infrastructuur en mobiliteit;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 36 363,64 euro
(excl. btw) of 44 000,00 euro (incl. 21% btw);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2013, op rekening 0200-00/224007/IE-5 (ACT-109);
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §2, 1° a (limiet van 67 000,00 euro, excl. btw
niet overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij
voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr.
2311/03613 voor de opdracht ‘aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator
verbeteringswerken Torrestraat, Rommelen, Wittemolenstraat en Oude Tramweg’,
opgesteld door de heer Geert Casier, dienst openbare infrastructuur en mobiliteit.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en
zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt 36 363,64 euro (excl. btw) of 44 000,00 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 van
2013, op rekening 0200-00/224007/IE-5 (ACT-109).
Artikel 4. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste
5 firma’s.
8. Levering en plaatsing van IBA's.
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De heer Stijn Tant, schepen van milieu, zegt dat dergelijk dossier al vorig jaar aan
de gemeenteraad voorgelegd werd. In het bestek werd toen een mogelijke
verlenging voorzien. Gelet op de goede ervaringen met de huidige aannemer is het
de bedoeling hem opnieuw de kans te geven om in te schrijven voor deze opdracht.
De schepen herinnert aan de Europese opdracht om tegen 2015 alle afvalwater te
saneren. Intussen is deze uiterste datum wel opgeschoven. Maar om uitvoering te
geven aan deze saneringsplicht zijn zoneringsplannen opgemaakt. In de
zogenaamde rode clusters moet individueel ingestaan worden voor de zuivering van
het afvalwater. De gemeente ondersteunt de burgers die een IBA, een installatie
voor de individuele behandeling van afvalwater, moeten plaatsen door deze taak op
zich te nemen.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 februari 2012 betreffende de
goedkeuring van het bijzonder bestek met nr. 2177/05911 van de oorspronkelijke
opdracht ‘levering en plaatsing van IBA's’, gegund voor het bedrag van
67 694,91 euro via algemene offerteaanvraag;
Overwegende dat in het oorspronkelijke bijzonder bestek met nr. 2177/05911 de
mogelijkheid is opgenomen de opdracht te herhalen ingevolge een
onderhandelingsprocedure volgens artikel 17, §2, 2°, b van de wet van
24 december 1993 op de overheidsopdrachten, zijnde het gunnen van nieuwe
werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken, aan de aannemer
waaraan de eerste opdracht werd gegund door dezelfde aanbestedende overheid, op
voorwaarde dat deze werken overeenstemmen met een basisontwerp en dat dit
ontwerp het voorwerp uitmaakte van een eerste opdracht, gegund na aanbesteding
of offerteaanvraag. Deze procedure is beperkt tot een periode van 3 jaar na het
gunnen van de oorspronkelijke opdracht;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen
d.d. 18 april 2012 betreffende de gunning van de oorspronkelijke opdracht aan
Ecobeton water technologies, Hasseltsesteenweg 119 te 3800 Sint-Truiden;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht ‘levering en plaatsing van IBA's’
wordt geraamd op 55 946,21 euro (excl. btw) of 67 694,91 euro (incl. 21% btw);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2013, op rekening 0310-00/224007/IE-5 (ACT-157);
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §2, 2°, b (nieuwe werken bestaande uit de
herhaling van soortgelijke werken/diensten);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij
voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen;

301
Zitting van 14 juni 2013
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het opstarten van de gunningsprocedure
voor de herhalingsopdracht ‘levering en plaatsing van IBA's’, zoals voorzien in het
oorspronkelijke bijzonder bestek met nr. 2177/05911.
Artikel 2. Er wordt geen beroep gedaan op de mededinging. Overeenkomstig
artikel 17, §2, 2°, b van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten
wordt een offerte gevraagd aan de aannemer gelast met de uitvoering van de
oorspronkelijke opdracht, zijnde Ecobeton water technologies, Hasseltsesteenweg
119 te 3800 Sint-Truiden.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van
2013, op rekening 0310-00/224007/IE-5 (ACT-157).
Jan Seynhaeve en Frank Acke, raadsleden, nemen terug deel aan de zitting.

9. Wandelpaden groenzones herstellingen 2013.
De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, zegt dat dit een jaarlijks
terugkerende opdracht betreft. De zones die dit jaar zullen aangepakt worden, zijn
opgenomen in het bestek.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘wandelpaden groenzones herstelling
2013’ een bijzonder bestek met nr. 2317/04213 werd opgesteld door de heer
Geert Delaere, dienst milieu;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 19 429,00 euro
(excl. btw) of 23 509,09 euro (incl. 21% btw);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2013, op rekening 0680-00/220007/IE-4 (ACT-168);
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §2, 1° a (limiet van 67 000,00 euro, excl. btw
niet overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §2;
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Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij
voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr.
2317/04213 en de raming voor de opdracht ‘wandelpaden groenzones herstelling
2013’, opgesteld door de heer Geert Delaere, dienst milieu. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de
algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen
van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 19 429,00 euro (excl. btw)
of 23 509,09 euro (incl. 21% btw).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van
2013, op rekening 0680-00/220007/IE-4 (ACT-168).
Artikel 4. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste
5 firma’s.
10. Onderhouds- en herstellingswerken rioleringen 2013.
De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, zegt dat met dit bestek eerder
ingespeeld kan worden op het algemeen noodzakelijke groot onderhoud en op acute
problemen.
De heer Marnix Vansteenkiste, sp.a, wijst erop dat in de Kortrijkstraat, voor de
winkel Carrefour, al 3 weken een put open ligt. Waarom wordt dit niet hersteld?
De heer Stijn Tant antwoordt dat dit inderdaad het geval is. Het is een probleem met
een zogenaamde zuiger. De gemeente wil dit wel herstellen, maar dit is op het
domein van het Vlaamse Gewest.
Mevrouw Marie De Clerck, schepen, voegt eraan toe dat het Gewest al herstellingen
uitgevoerd heeft, maar dat het probleem zich al snel opnieuw voorgedaan heeft.
In die zin moet de oorzaak van de verzakking goed opgespoord worden, zodat een
structurele oplossing kan gevonden worden en de herstelling definitief is.
De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, zegt dat hij de verzakking twee weken
terug gemeld heeft aan het meldpunt. Hij betreurt dat op dergelijk punt zoveel volk
passeert, dat zovelen een probleem, een put in de weg, zien, zonder dat iemand dit
meldt. Het is nochtans belangrijk dat dergelijke situatie zo snel als mogelijk
afgesloten wordt.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,

303
Zitting van 14 juni 2013
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘onderhouds- en herstellingswerken
rioleringen 2013’ een bijzonder bestek met nr. 2316/04113 werd opgesteld door de
heer Geert Casier, dienst openbare infrastructuur en mobiliteit;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 66 420,00 euro
excl. btw (btw medecontractant);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2013, op rekening 0310-00/224007/IE-5 (ACT-157);
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §2, 1° a (limiet van 67 000,00 euro, excl. btw
niet overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij
voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr.
2316/04113 en de raming voor de opdracht ‘onderhouds- en herstellingswerken
rioleringen 2013’, opgesteld door de heer Geert Casier, dienst openbare
infrastructuur en mobiliteit. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 66 420,00 euro, excl. btw
(btw medecontractant).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van
2013, op rekening 0310-00/224007/IE-5 (ACT-157).
Artikel 4. Er zal een beroep gedaan worden op de mededinging van ten minste
5 firma’s.
11. Renovatie openbare verlichting Kleine Ieperstraat e.a.
De heer Stijn Tant, schepen van openbare werken, geeft uitleg bij de twee
renovatiedossiers inzake openbare verlichting. De beide dossiers behandelen de
renovatie van openbare lichtpunten op verschillende locaties, daarom ook dat er
geen nachtregime aan gekoppeld is. In het tweede dossier wordt ook geen
nachtregime voorgesteld, aangezien het daar over een groene omgeving gaat, waar
nachtregime invoeren niet opportuun zou zijn. Het tweede dossier is daarnaast wat
hoger geraamd omdat er ook enkele nieuwe verlichtingspalen zijn in opgenomen in
plaats van enkel de vernieuwing van de verlichtingsarmaturen.
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*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘renovatie openbare verlichting
Kleine Ieperstraat e.a.’ een technische beschrijving met nr. 0020039280 werd
opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 35 148,47 euro
(excl. btw) of 42 360,78 euro (incl. btw);
Overwegende dat de bestaande openbare verlichting bestaat uit
HPL-kwikdamplampen die ingevolge een Europese richtlijn dienen vervangen
tegen 2015;
Overwegende dat een jaarlijkse besparing van ca. 14 840 kWh kan gerealiseerd
worden;
Overwegende dat de raad van bestuur van Infrax op 25 januari 2010 beslist heeft
om aan elke gemeente die aangesloten is bij Infrax, trekkingsrechten toe te kennen,
vastgesteld op 7,50 euro/inwoner/jaar;
Overwegende dat dit project in aanmerking komt om vereffend te worden via
trekkingsrechten voor een bedrag van 35 148,47 euro (excl. btw) of 42 360,78 euro
(incl. btw);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget 2013, op rekening 0670-00/228007/IE-OVERIG;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §2, 1°, f (de opdracht kan slechts door één
bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van het feit dat de gemeente
aangesloten is bij Infrax West met als exploitatiebedrijf Infrax);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij
voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met
nr. 0020039280 en de raming voor de opdracht ‘renovatie openbare verlichting
Kleine Ieperstraat e.a.’. De raming bedraagt 35 148,47 euro (excl. btw) of
42 360,78 euro (incl. btw).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3. Er zal geen beroep gedaan worden op de mededinging.
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Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van
2013, op rekening 0670-00/228007/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
35 148,47 euro (excl. btw) of 42 360,78 euro (incl. btw).
12. Renovatie openbare verlichting Ter Kassei, Ter Gracht e.a.
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘renovatie openbare verlichting
Ter Kassei, Ter Gracht e.a.’ een technische beschrijving met nr. 0020036589 werd
opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 84 368,59 euro
(excl. btw) of 100 543,85 euro (incl. btw);
Overwegende dat de bestaande openbare verlichting bestaat uit
HPL-kwikdamplampen die ingevolge een Europese richtlijn dienen vervangen
tegen 2015;
Overwegende dat een jaarlijkse besparing van ca. 17 340 kWh kan gerealiseerd
worden;
Overwegende dat de raad van bestuur van Infrax op 25 januari 2010 beslist heeft
om aan elke gemeente die aangesloten is bij Infrax, trekkingsrechten toe te kennen,
vastgesteld op 7,50 euro/inwoner/jaar;
Overwegende dat dit project in aanmerking komt om vereffend te worden via
trekkingsrechten voor een bedrag van 84 368,59 euro (excl. btw) of 100 543,85 euro
(incl. btw);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget 2013, op rekening 0670-00/228007/IE-OVERIG;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §2, 1°, f (de opdracht kan slechts door één
bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van het feit dat de gemeente
aangesloten is bij Infrax West met als exploitatiebedrijf Infrax);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij
voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met
nr. 0020036589 en de raming voor de opdracht ‘renovatie openbare verlichting
Ter Kassei, Ter Gracht e.a.’.
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De raming bedraagt 84 368,59 euro (excl. btw) of 100 543,85 euro (incl. btw).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3. Er zal geen beroep gedaan worden op de mededinging.
Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van
2013, op rekening 0670-00/228007/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
84 368,59 euro (excl. btw) of 100 543,85 euro (incl. btw).
13. Verkoop grond Louis Paul Boonstraat.
De heer Jacques Vanneste, voorzitter, vermeldt dat de verkoop van de grond door
het Aankoopcomité geschat is op 180 575 euro, wat een behoorlijke prijs per m²
inhoudt. Alle kosten zijn ten laste van de koper.
*

*
*
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de vraag van de omwonenden tot aankoop van een stuk grond ter hoogte
van de Louis Paul Boonstraat te Wevelgem;
Gelet op de kadastrale gegevens;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 september 2012 om de
voorwaarden tot verkoop en de ontwerpakte goed te keuren;
Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van
22 september 2010, 27 april 2011, 22 juni 2011, 28 september 2011,
25 januari 2012, 4 juli 2012 en 5 juni 2013 inzake de verkoop van dit stuk grond;
Gelet op het schattingsverslag van het aankoopcomité van 14 september 2011 dat
een minimale verkoopprijs vooropstelt van 134 300 euro;
Gelet op de bedongen prijs door middel van een openbare verkoop met biedingen
door het Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Kortrijk;
Gelet op de akte belofte tot verkoop zoals vastgelegd door het Comité tot Aankoop
van onroerende goederen te Kortrijk;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §2, 12°;
BESLIST EENPARIG:
Art. 1. Een stuk grond, gelegen te Wevelgem ter hoogte van de Louis Paul
Boonstraat, gekadastreerd sectie B, nummer 146/F, met een oppervlakte volgens
kadaster van elf aren vijfenzestig centiaren, te verkopen mits de prijs van
180 575 euro.
Art. 2. Zijn goedkeuring te hechten aan de modaliteiten van de verkoop zoals
opgenomen in de akte belofte tot verkoop.
Art. 3. Alle bijkomende kosten vallen ten laste van de kopers.
Art. 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering
van deze beslissing.
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14. Verkaveling Hoge Posthoorn overeenkomst.
De heer Mathieu Desmet, schepen van ruimtelijke ordening, licht toe dat er voor de
wijk De Posthoorn een aantal RUP’s zijn opgemaakt. Er is het RUP Menenstraat
Noord A, waar onder andere de site Vangansewinckel is opgenomen. Een tweede
RUP is het RUP Menenstraat Noord B, ter hoogte van Sancta Maria en de site
STOW. Een laatste RUP is dan Menenstraat Zuid. Deze drie RUP’s zijn
goedgekeurd. Vandaag gaat het over RUP Menenstraat Noord B, en meerbepaald
over de site STOW, waar een nieuwe ontwikkeling voorzien wordt. Aan de
voorkant van de site zou een handel of KMO-zone komen, aan de achterkant, langs
de Hoge Posthoornstraat, wordt een bouwperceel voorzien van 6 loten, te
ontwikkelen door Huysentruyt. Het verkavelingscontract daarvoor is reeds vorig
jaar door de gemeenteraad goedgekeurd. Daarbij werd een belangrijke opmerking
geformuleerd over één perceel, namelijk het meest oostelijk gelegen perceel.
Er kunnen zeker 5 percelen gerealiseerd worden, maar het 6e perceel, het meest
oostelijke, roept twijfel op inzake brandveiligheid van de site STOW, als daar een
ontwikkeling gerealiseerd wordt. Het is dan immers cruciaal dat de hulpdiensten
niet enkel de site STOW kunnen bereiken van de voorkant, maar ook via de
achterzijde, de Hoge Posthoornstraat. Daarnaast is in het RUP ook opgenomen dat
er op termijn een zachte wegverbinding voor fietsers en voetgangers moet kunnen
worden gerealiseerd. Wat vandaag voorgelegd wordt aan de gemeenteraad is een
engagementsverklaring hieromtrent. De gemeente verklaart zich bereid om een
kleine 150m² groenzone te verkopen tegen schattingsprijs aan Immo De Posthoorn,
die dit dan op eigen kosten zullen aanleggen als verbindingsweg. De return voor de
gemeente is dan dat er publiek gebruik zal mogelijk zijn van deze weg.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het RUP Menenstraat Noord B dat bepaalt dat voor een goede
ontwikkeling van de gronden van de voormalige site STOW, een bijkomende
ontsluitingsweg voor hulpdiensten dient te worden voorzien naar de Hoge
Posthoornstraat;
Gelet op de plannen van Immo De Posthoorn NV die de eigenaar is van deze
gronden, om aansluitend een verkaveling te realiseren in de Hoge Posthoornstraat;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 maart 2012 houdende de
goedkeuring van het gebruikelijke verkavelingscontract voor de Hoge
Posthoornstraat;
Gelet op de verkavelingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester
en schepenen op 21 maart 2012 voor de verkaveling in de Hoge Posthoornstraat;
Gelet op de vraag van Immo De Posthoorn NV om de bijkomende ontsluitingsweg
voor hulpdiensten te mogen aanleggen op grond van de gemeente, met name op een
perceel groenzone in de Hoge Posthoornstraat gelegen naast de gronden in
eigendom van Immo De Posthoorn NV;
Gelet op het advies van de brandweer de dato 25 oktober 2012 betreffende de
aanleg en inrichting van deze bijkomende ontsluitingsweg voor de hulpdiensten;
Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van
22 mei, 6 maart en 16 januari 2013 en 28 november, 7 november, 31 oktober en
26 september 2012;
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Gelet op de engagementsverklaring waarmee Immo de Posthoorn NV zich akkoord
verklaart;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §2,
12°;
BESLIST EENPARIG:
Art. 1. Volgende overeenkomst goed te keuren:
Tussen
het gemeentebestuur van Wevelgem, hier vertegenwoordigd door de heer
Jan Seynhaeve, burgemeester en de heer Kurt Parmentier, gemeentesecretaris,
namens het college van burgemeester en schepenen van Wevelgem, hierna de
gemeente;
en
Immo De Posthoorn NV, hier vertegenwoordigd door BVBA D’heygere Philippe,
gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Philippe D’heygere, hierna de tweede partij;
wordt het volgende overeengekomen:
De gemeente verkoopt een strook grond voor de realisatie van een bijzondere
toegangsweg voor de hulpdiensten met een oppervlakte van 149 m², zoals
weergegeven op het opmetingsplan van 19 april 2013 van Landmetersbureau
Callens en Vandermeersch BVBA met als nummer A3.K.073.13, deel van het
perceel gekend als 1e afdeling, sectie A, nummer 453m3, onder de opschortende
voorwaarde van de onderschrijving van de verbintenis door tweede partij tot
integrale naleving van onderstaande voorwaarden.
De tweede partij verbindt er zich toe om voornoemde strook grond aan te kopen
tegen 25 euro per m², zijnde 3 725 euro voor het perceel, te verhogen met de kosten
voor opmaak van het metingsplan en schattingsverslag van 423,50 euro, in totaal
dus 4 148,50 euro.
Verder verbindt de tweede partij zich tot integrale naleving van volgende
voorwaarden:
onmiddellijke betaling van de aankoopprijs aan de gemeente zoals
overeengekomen, bij het verlijden van de verkoopakte.
aanleg te haren laste van de aangekochte strook grond, als bijzondere
toegangsweg voor de hulpdiensten, inclusief de afsluiting tussen het
aangrenzende perceel van de verkaveling en de bijzondere toegangsweg, in
overeenstemming met de vereisten uit het brandweeradvies in bijlage
(WEV-054091-078) en dit volgens de regels van de kunst. Bedoelde
afsluiting is minstens 1,80 m hoog en van het type betafence.
de aanleg impliceert onder meer ook dat een aantal bomen dienen gerooid.
De aanleg gebeurt onmiddellijk bij de realisatie van de meest oostelijk
gelegen woning van de verkaveling. De aanleg gebeurt in grasbetontegels
gefundeerd op minstens 20 cm drainerend schraal betonfundering.
De bijzondere toegangsweg wordt aan de straatzijde afgesloten met een
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afspanning, in overeenstemming met de vereisten uit bedoeld
brandweeradvies.
het ontwerp van bedoelde aanleg van de aangekochte strook, inclusief
bedoelde afsluiting, dient te worden goedgekeurd door de gemeente.
De gemeente behoudt zich het recht van toezicht op de uitvoering van de
werken, doch de voorziene uitoefening van toezicht over de werken door de
gemeente binden haar geenszins. De gemeente wordt uitgenodigd voor de
voorlopige en definitieve oplevering van deze werken en dient haar
goedkeuring te geven aan beide opleveringen met het oog op de vrijgave van
bedoelde borg (zie verder).
de tweede partij is te allen tijde verantwoordelijk voor het onderhoud van
bedoelde bijzondere toegangsweg alsook voor de vereiste afsluiting.
De tweede partij garandeert te allen tijde het publiek karakter van deze
bijzondere toegangsweg voor het traag verkeer, er heerst dus een
eeuwigdurend recht van overgang ten gunste van de zwakke weggebruikers
op bedoelde bijzondere toegangsweg.
aanpassing aan de groenzone te haren laste en meer bepaald in het voorzien
van een geïntegreerde overgang van de bijzondere toegangsweg naar de
aanpalende groenzone en dit volgens de regels van de kunst. Immers, door
de aanleg van de bijzondere toegangsweg (zoals hierboven beschreven) zal
de strook tussen deze toegangsweg en het bestaande pad (deze strook is
ongeveer 2 meter breed en staat indicatief aangeduid op bijgevoegd plan)
dienen heraangelegd. Bedoelde aanpassing aan de groenzone gebeurt
onmiddellijk bij de realisatie van voornoemde aanleg van de bijzondere
toegangsweg, indien relevant voor aanplant uiterlijk zodra het
(eerstvolgende) plantseizoen het toelaat. Het ontwerp van bedoelde
aanpassing aan de groenzone dient te worden goedgekeurd door de
gemeente en wordt na de aanleg, door het recht van natrekking, eigendom
van de gemeente die ook verder zal instaan voor het onderhoud ervan.
Het ontwerp bestaat uit een brede heg, bodembedekkers en 5 bomen.
de gemeente behoudt zich het recht van toezicht op de uitvoering van de
werken, doch de voorziene uitoefening van toezicht over de werken door de
gemeente binden haar geenszins. De gemeente wordt uitgenodigd voor de
voorlopige en definitieve oplevering van deze werken en dient haar
goedkeuring te geven aan beide opleveringen met het oog op de vrijgave van
bedoelde borg (zie verder).
alle fiscale en aktekosten en alle andere kosten die ontstaan door of naar
aanleiding van de verkoop en geïntegreerde aanleg van bedoelde strook
komen ten laste van de tweede partij. De tweede partij verbindt zich tot de
onmiddellijke vereffening, op eerste verzoek, van alle kosten ten laste van
haar die de gemeente zou voorschieten.
tot zekerheid van de naleving en uitvoering door tweede partij van haar
verbintenissen tegenover de gemeente, zal de tweede partij een borg stellen
(financiële bankwaarborg of via storting op rekening van de gemeente die
geen interesten ten voordele van de tweede partij kan opbrengen) die
indicatief geraamd wordt op 25 000 euro. Deze borgstelling waarborgt
daarbuiten de terugbetaling van alle andere kosten, taksen en lasten waartoe
de verkoop, hierboven vermeld, aanleiding zou kunnen geven en die aan de
gemeente worden veroorzaakt. Deze borg wordt onmiddellijk gesteld,
binnen de week nadat dit dossier goedgekeurd is door de gemeenteraad.
De gemeente kan op haar eerste verzoek, de door haar opgevraagde sommen
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afnemen van de als borg gestorte bedragen bij niet naleving van (één van) de
voorwaarden door tweede partij.
deze borgsom wordt vrijgegeven naargelang en tot beloop van de gedane
betalingen. Elke vrijgave kan slechts gebeuren mits goedkeuring door de
gemeente van de voorlopige oplevering van de uitgevoerde werken. Van de
totale borg zal 10 % behouden worden tot na de goedkeuring van de
definitieve oplevering van de werken door de gemeente. Ze zal worden
vrijgegeven op eenvoudig schriftelijk verzoek van de eerste partij.
de stedenbouwkundige vergunning voor de meest oostelijk gelegen woning
van de verkaveling kan pas eerst afgeleverd worden nadat deze borg gesteld
werd, dit overeenkomstig het verkavelingscontract afgesloten met NV
Woningbouw Huyzentruyt en onderhavige overeenkomst.
Deze voorwaarden ten laste van tweede partij worden integraal opgenomen in de
authentieke akte van verkoop van bedoelde strook.
Raming:
Afsluiting betafence + rooien bomen + plantklaar leggen terrein +
aanplant (tussenstrook)
Verharding van de bijzondere toegangsweg in grasbetontegels
Onvoorziene 10 %
Totaal
Afgerond op 25 000 euro.

11 500
10 500
2 200
24 200

Art. 2. De voorliggende overeenkomst wordt goedgekeurd. Het college van
burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering.
15. Gebruikelijk verkavelingscontract Paridaanstraat.
De heer Mathieu Desmet, schepen van ruimtelijke ordening, vermeldt kort dat het
een verkavelingscontract van 1 lot betreft, ter grootte van 420 m² voor de NV
Hyboma.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het verkavelingsplan d.d. 27 februari 2013, opgemaakt door de NV
Demyttenaere Paul, Groenstraat 18, 8860 Lendelede, voor gronden toebehorende
aan mevrouw Noëlla Vanhoutte, Roeselarestraat 359, 8560 Wevelgem, waarvoor
gemachtigd is de NV HYBOMA, Wilgenlaan 39, 8610 Kortemark, om op het
perceel gelegen in de Paridaanstraat, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie B,
nrs 0216L2, 0216M2, een perceel af te splitsen voor het bouwen van één woning;
Gelet op artikel 4.2.20 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;
Overwegende dat alle kosten voor het aanleggen en eventueel aanpassen van de
nutsleidingen ten laste vallen van de verkavelaar, de gevolmachtigde
NV HYBOMA, Wilgenlaan 39, 8610 Kortemark en dat dit wordt vastgelegd onder
de vorm van een contract zoals gebruikelijk;
Gelet op het voorstel van verbintenis nopens de noodzakelijke
infrastructuurwerken;
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Overwegende dat het aangewezen voorkomt dat de verkavelaar instemt met de
lasten en voorwaarden inzake infrastructuur die de vergunningverlener wenst op te
leggen aan de verkavelaar; dat het in die zin aangewezen voorkomt dat
onderstaande verbintenis wordt goedgekeurd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
BESLIST EENPARIG:
Art. 1. De verbintenis nopens de noodzakelijke infrastructuurwerken omtrent de
aanvraag tot verkavelingsvergunning, betreffende al de vereiste investeringen, ten
laste van de verkavelingsaanvrager, NV HYBOMA, Wilgenlaan 39,
8610 Kortemark, wordt goedgekeurd als volgt:
VERBINTENIS nopens de noodzakelijke
INFRASTRUCTUURWERKEN
op gronden toebehorende aan mevrouw Noëlla Vanhoutte,
Roeselarestraat 359, 8560 Wevelgem, waarvoor gemachtigd is de
NV HYBOMA, Wilgenlaan 39, 8610 Kortemark
op het perceel gelegen in de Paridaanstraat, kadastraal gekend
2de afdeling, sectie B, nrs 0216L2, 0216M2
gronden waarvan een perceel zal worden afgesplitst voor het
bouwen van één woning.
DE ONDERGETEKENDEN:
A

De verkavelaar, de NV HYBOMA, vertegenwoordigd door de heer
Wim VERHAEGHE, gedelegeerd bestuurder, Wilgenlaan 39,
8610 Kortemark en

B.

Het gemeentebestuur van Wevelgem, vertegenwoordigd door de heer
Jan Seynhaeve, burgemeester, en de heer Kurt Parmentier,
gemeentesecretaris, daartoe gemachtigd in zitting van de gemeenteraad
d.d. 14 juni 2013 zijn overeengekomen hetgeen volgt:

De partij A verbindt zich hierbij:
1.

Het metingsplan, in Lambertcoördinaten betreffende voornoemde gronden,
dient op kosten van de verkavelaar te worden opgemaakt en aan het
gemeentebestuur te worden bezorgd in een analoog formaat en digitaal op
formaat .dwg of .shp of .dxf.

2.

Voor groenaanleg, een bedrag van 5 euro per m² netto-verkoopbare
oppervlakte van de goedgekeurde verkaveling te betalen op IBAN:
BE47 0910 0025 7380 (BIC: GKCC BEBB) van het gemeentebestuur van
Wevelgem, binnen de 12 maanden na datum van de goedkeuring van de
verkaveling.

3.

De nodige wegenis- en rioleringswerken uit te voeren en in dit verband de
raming van de werken, lastenboek en plannen van de aan te leggen
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wegeniswerken, rioleringswerken op te maken, op kosten van de verkavelaar
en te laten goedkeuren door het college van burgemeester en schepenen, deze
plannen eveneens digitaal over te maken in één van de formaten vernoemd in
art. 1.
4.

Netmanagement, Infrastuctuurgebied Ijzer-Mandel, Ter Waarde 90,
8900 Ieper, opdracht te geven tot het aanbrengen van de gasbedeling naar en
in de hierboven omschreven verkaveling, mits de betaling van de daaruit
voortspruitende kosten te haren laste te nemen en de plannen voorafgaandelijk
ter goedkeuring voor te leggen aan het college van burgemeester en
schepenen.

5.

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Roggelaan 2,
8500 Kortrijk, opdracht te geven tot het aanbrengen van het waterbedelingsnet
naar en in de hierboven omschreven verkaveling, mits de betaling van de
daaruit voortspruitende kosten te haren laste te nemen en de plannen
voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het college van
burgemeester en schepenen.

6.

Telenet-Netaanleg, dienst Studies, Meensestraat 91 te Kortrijk, opdracht te
geven tot het aanbrengen van de TV-distributiekabels naar en in de hierboven
omschreven verkaveling, mits de betaling van de daaruit voortspruitende
kosten te haren laste te nemen en de plannen voorafgaandelijk ter goedkeuring
voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen.

7.

Infrax, Noordlaan 9, 8820 Torhout, opdracht te geven tot elektrificatie van
voornoemde verkaveling en het aanbrengen of aanpassen van het openbaar
verlichtingsnet, mits de betaling van de daaruit voortspruitende kosten te
haren laste te nemen en de plannen voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te
leggen aan het college van burgemeester en schepenen en kosteloos de nodige
gronden af te staan voor het inplanten van de nodige infrastructuur.

8.

Belgacom, Rijselstraat 1, 8200 Brugge, opdracht te geven tot het aanbrengen
van de telecom-infrastructuur naar en in de hierboven omschreven
verkaveling, mits de betaling van de daaruit voortspruitende kosten te haren
laste te nemen en de plannen voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen
aan het college van burgemeester en schepenen.

9.

De financiële bankwaarborg te stellen zoals bedoeld in art. 4.2.20 van de
Vlaamse codex ruimtelijke ordening, ten bedrage van het bedrag zoals
bepaald in artikel 2 tot en met 8 voornoemd. Deze raming (met uitzondering
van de borg voor de groenaanleg zoals bedoeld in artikel 2) wordt verhoogd
met 5% voor de eventuele financiering van de in artikel 3 tot en met
8 bedoelde initiatieven.
Deze financiële waarborg mag ook gestort worden op rekening IBAN:
BE98 0910 1733 0693 (BIC: GKCCBEBB) van de heer financieel beheerder
van de gemeente Wevelgem mits het ondertekenen van de borgstellingsakte,
goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van
28 februari 2006.

10.

De gemeente zal gebruik maken van de financiële waarborgen omschreven in
artikel 9 hierboven, wanneer de aan de verkavelaar opgelegde lasten niet zijn
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uitgevoerd op het einde van het 1° jaar na datum van de
verkavelingsvergunning en zodra wanneer blijkt dat minstens één lot uit deze
verkaveling werd verkocht.
11.

De integrale tekst van deze overeenkomst op te nemen in de basisakte van de
verkaveling die zal opgemaakt worden door de notaris die de verkoop van de
bouwloten zal verlijden.

12.

Alle bijkomende en/of onvoorziene kosten, hetzij van notaris, registratie,
interesten en om het even welke boetes of taksen in verband met de
omschreven werken in het algemeen, op zich te nemen en tevens alle
vergoedingen en prezie en alle andere waarop de gebruiker van de kosteloze
af te stane gronden zou kunnen aanspraak maken.

Het gemeentebestuur verbindt zich om:
1. De borgsom vermeld onder artikel 9 hiervoor vermeld, vrij te geven
naargelang en tot beloop van de gedane betalingen. Van de totale borg (met
uitzondering van de borg voor de groenaanleg zoals bedoeld in artikel 2) zal
10% behouden worden tot na de definitieve overname van de werken.
Ze zal worden vrijgegeven op eenvoudig schriftelijk verzoek van de eerste
partij.
2. Alle maatregelen te treffen die zij nodig acht om het uitvoeren der werken te
vergemakkelijken.
16. Gebruikelijk verkavelingscontract Vinkestraat.
De heer Mathieu Desmet, schepen van ruimtelijke ordening, vermeldt dat het een
verdere uitvoering van het RUP Marremstraat betreft. Het is een verdere bebouwing
in de Vinkestraat. Het verkavelingscontract betreft de opdeling van een stuk grond
van 2 000 m² in drie percelen.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het verkavelingsplan d.d. 11 januari 2013, opgemaakt door Patrick
Carpentier, Vinkestraat 135, 8560 Wevelgem, voor gronden toebehorende aan de
heer Benoit Vandaele, Moorselestraat 116, 8560 Wevelgem, om het perceel gelegen
in de Vinkestraat, kadastraal gekend afdeling 2, sectie B, nr. 127D te verkavelen in
3 bouwkavels voor open bebouwing;
Gelet op artikel 4.2.20 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;
Overwegende dat alle kosten voor het aanleggen en eventueel aanpassen van de
nutsleidingen ten laste vallen van de verkavelaar, de heer Benoit Vandaele,
Moorselestraat 116, 8560 Wevelgem, en dat dit wordt vastgelegd onder de vorm
van een contract zoals gebruikelijk;
Gelet op het voorstel van verbintenis nopens de noodzakelijke
infrastructuurwerken;
Overwegende dat het aangewezen voorkomt dat de verkavelaar instemt met de
lasten en voorwaarden inzake infrastructuur die de vergunningverlener wenst op te
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leggen aan de verkavelaar; dat het in die zin aangewezen voorkomt dat
onderstaande verbintenis wordt goedgekeurd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
BESLIST EENPARIG:
Art. 1. De verbintenis nopens de noodzakelijke infrastructuurwerken omtrent de
aanvraag tot verkavelingsvergunning, betreffende al de vereiste investeringen, ten
laste van de verkavelingsaanvrager, de heer Benoit Vandaele, Moorselestraat 116,
8560 Wevelgem, wordt goedgekeurd als volgt:

VERBINTENIS nopens de noodzakelijke
INFRASTRUCTUURWERKEN
op gronden toebehorende aan de heer Benoit Vandaele,
Moorselestraat 116, 8560 Wevelgem
op het perceel gelegen in de Vinkestraat, kadastraal gekend
afdeling 2, sectie B, nr. 127D
gronden dewelke zullen verkaveld worden in 3 bouwkavels voor
open bebouwing.
DE ONDERGETEKENDEN:
A

De verkavelaar, de heer Benoit Vandaele, Moorselestraat 116,
8560 Wevelgem en

B.

Het gemeentebestuur van Wevelgem, vertegenwoordigd door de heer
Jan Seynhaeve, burgemeester, en de heer Kurt Parmentier,
gemeentesecretaris, daartoe gemachtigd in zitting van de gemeenteraad
d.d. 14 juni 2013 zijn overeengekomen hetgeen volgt:

De partij A verbindt zich hierbij:
1.

Het metingsplan, in Lambertcoördinaten betreffende voornoemde gronden,
dient op kosten van de verkavelaar te worden opgemaakt en aan het
gemeentebestuur te worden bezorgd in een analoog formaat en digitaal op
formaat .dwg of .shp of .dxf.

2.

Voor groenaanleg, een bedrag van 5 euro per m² netto-verkoopbare
oppervlakte van de goedgekeurde verkaveling te betalen op IBAN:
BE47 0910 0025 7380 (BIC: GKCC BEBB) van het gemeentebestuur van
Wevelgem, binnen de 12 maanden na datum van de goedkeuring van de
verkaveling.

3.

De nodige wegenis- en rioleringswerken uit te voeren en in dit verband de
raming van de werken, lastenboek en plannen van de aan te leggen
wegeniswerken, rioleringswerken op te maken, op kosten van de verkavelaar
en te laten goedkeuren door het college van burgemeester en schepenen, deze
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plannen eveneens digitaal over te maken in één van de formaten vernoemd in
art. 1.
4.

Netmanagement, Infrastuctuurgebied Ijzer-Mandel, Ter Waarde 90,
8900 Ieper, opdracht te geven tot het aanbrengen van de gasbedeling naar en
in de hierboven omschreven verkaveling, mits de betaling van de daaruit
voortspruitende kosten te haren laste te nemen en de plannen voorafgaandelijk
ter goedkeuring voor te leggen aan het college van burgemeester en
schepenen.

5.

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Roggelaan 2,
8500 Kortrijk, opdracht te geven tot het aanbrengen van het waterbedelingsnet
naar en in de hierboven omschreven verkaveling, mits de betaling van de
daaruit voortspruitende kosten te haren laste te nemen en de plannen
voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het college van
burgemeester en schepenen.

6.

Telenet-Netaanleg, dienst Studies, Meensestraat 91 te Kortrijk, opdracht te
geven tot het aanbrengen van de TV-distributiekabels naar en in de hierboven
omschreven verkaveling, mits de betaling van de daaruit voortspruitende
kosten te haren laste te nemen en de plannen voorafgaandelijk ter goedkeuring
voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen.

7.

Infrax, Noordlaan 9, 8820 Torhout, opdracht te geven tot elektrificatie van
voornoemde verkaveling en het aanbrengen of aanpassen van het openbaar
verlichtingsnet, mits de betaling van de daaruit voortspruitende kosten te
haren laste te nemen en de plannen voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te
leggen aan het college van burgemeester en schepenen en kosteloos de nodige
gronden af te staan voor het inplanten van de nodige infrastructuur.

8.

Belgacom, Rijselstraat 1, 8200 Brugge, opdracht te geven tot het aanbrengen
van de telecom-infrastructuur naar en in de hierboven omschreven
verkaveling, mits de betaling van de daaruit voortspruitende kosten te haren
laste te nemen en de plannen voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen
aan het college van burgemeester en schepenen.

9.

De financiële bankwaarborg te stellen zoals bedoeld in art. 4.2.20 van de
Vlaamse codex ruimtelijke ordening, ten bedrage van het bedrag zoals
bepaald in artikel 2 tot en met 8 voornoemd. Deze raming (met uitzondering
van de borg voor de groenaanleg zoals bedoeld in artikel 2) wordt verhoogd
met 5% voor de eventuele financiering van de in artikel 3 tot en met
8 bedoelde initiatieven.
Deze financiële waarborg mag ook gestort worden op rekening IBAN:
BE98 0910 1733 0693 (BIC: GKCCBEBB) van de heer financieel beheerder
van de gemeente Wevelgem mits het ondertekenen van de borgstellingsakte,
goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van
28 februari 2006.

10.

De gemeente zal gebruik maken van de financiële waarborgen omschreven in
artikel 9 hierboven, wanneer de aan de verkavelaar opgelegde lasten niet zijn
uitgevoerd op het einde van het 1° jaar na datum van de
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verkavelingsvergunning en zodra wanneer blijkt dat minstens één lot uit deze
verkaveling werd verkocht.
11.

De integrale tekst van deze overeenkomst op te nemen in de basisakte van de
verkaveling die zal opgemaakt worden door de notaris die de verkoop van de
bouwloten zal verlijden.

12.

Alle bijkomende en/of onvoorziene kosten, hetzij van notaris, registratie,
interesten en om het even welke boetes of taksen in verband met de
omschreven werken in het algemeen, op zich te nemen en tevens alle
vergoedingen en prezie en alle andere waarop de gebruiker van de kosteloze
af te stane gronden zou kunnen aanspraak maken.

Het gemeentebestuur verbindt zich om:
3. De borgsom vermeld onder artikel 9 hiervoor vermeld, vrij te geven
naargelang en tot beloop van de gedane betalingen. Van de totale borg (met
uitzondering van de borg voor de groenaanleg zoals bedoeld in artikel 2) zal
10% behouden worden tot na de definitieve overname van de werken.
Ze zal worden vrijgegeven op eenvoudig schriftelijk verzoek van de eerste
partij.
4. Alle maatregelen te treffen die zij nodig acht om het uitvoeren der werken te
vergemakkelijken.
17. MIROM Menen: algemene vergadering: aanstellen vertegenwoordiger.
DE GEMEENTERAAD,
Bij geheime stemming;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
MIROM Menen;
Gelet op het feit dat de gemeente werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van
3 mei 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van
MIROM Menen van 20 juni 2013;
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 Mirom Menen, in het bijzonder artikel 33;
Gezien de gemeente Wevelgem ingevolge artikel 34 van de statuten recht heeft op
twee stemgerechtigde vertegenwoordigers doch aangezien het aanstellen van
meerdere vertegenwoordigers niet verplicht is en geen enkel voordeel meebrengt
voor de gemeente en dat om praktische redenen aanbevolen wordt dat slechts één
vertegenwoordiger zou worden aangeduid;
Gelet op de voordracht van de heer Hendrik Libeer en mevrouw Hannelore Carlu
als vertegenwoordiger en de voordracht van de heer Luc Defraye en de heer
Arnold Seynnaeve als plaatsvervanger;
Gaat over tot de geheime stemming;
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De heer Hendrik Libeer bekomt 20 stemmen en mevrouw Hannelore Carlu bekomt
11 stemmen;
De heer Luc Defraye bekomt 23 stemmen en de heer Arnold Seynnaeve bekomt
8 stemmen;
BESLIST:
Art. 1. De heer Hendrik Libeer aan te duiden als vertegenwoordiger van de
gemeente om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van
MIROM Menen op 20 juni 2013.
Art. 2. De heer Luc Defraye aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van
MIROM Menen op 20 juni 2013.
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 MIROM Menen.
18. FIGGA: algemene vergadering: aanstellen vertegenwoordiger.
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 uitgenodigd per aangetekend schrijven van
6 mei 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van
FIGGA van 21 juni 2013;
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;
Gelet op de voordracht van de heer Sander Deflo en mevrouw Hannelore Carlu als
vertegenwoordiger en de voordracht van de heer Stijn Tant en de heer Arnold
Seynnaeve als plaatsvervanger;
Gaat over tot de geheime stemming;
De heer Sander Deflo bekomt 22 stemmen, mevrouw Hannelore Carlu bekomt
9 stemmen;
De heer Stijn Tant bekomt 22 stemmen, de heer Arnold Seynnaeve bekomt
9 stemmen;
BESLIST:
Art. 1. De heer Sander Deflo aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente
om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van FIGGA op
21 juni 2013.
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Art. 2. De heer Stijn Tant aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van
FIGGA op 21 juni 2013.
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. Gaselwest: algemene vergadering: aanstellen plaatsvervanger.
DE GEMEENTERAAD,
Bij geheime stemming;
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 werd uitgenodigd per aangetekend schrijven van
2 mei 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering, tevens
jaarvergadering, van Gaselwest van 21 juni 2013;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 maart 2013 houdende de
aanduiding van de heer Sander Deflo als 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;
Overwegende dat geen plaatsvervanger werd aangeduid; dat het aangewezen
voorkomt om een plaatsvervanger aan te duiden als de aangeduide
vertegenwoordiger verhinderd is;
Gelet op artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet;
Gezien de gemeente Wevelgem ingevolge artikel 24 en artikel 25 van de statuten
recht heeft op een stemgerechtigde vertegenwoordiger;
Gelet op de voordracht van de heer Stijn Tant en mevrouw Hannelore Carlu als
plaatsvervanger;
Gaat over tot de geheime stemming;
De heer Stijn Tant bekomt 22 stemmen, mevrouw Hannelore Carlu bekomt
8 stemmen, er is 1 onthouding;
BESLIST:
Art. 1. De heer Stijn Tant aan te duiden als 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.
Art. 2. 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 Gaselwest.
De heer Marnix Vansteenkiste, raadslid, wil graag nog volgende vraag stellen. In de
vorige gemeenteraad werd een vertegenwoordiger aangeduid voor de algemene
vergadering van de intercommunale Leiedal. Hij heeft echter vernomen dat deze
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vertegenwoordiger niet aanwezig was tijdens de algemene vergadering. Waarom
was deze vertegenwoordiger niet aanwezig?
De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, antwoordt dat het een misverstand betreft
binnen de meerderheidsfractie. Er was de overtuiging dat de vergadering van
Leiedal ’s avonds plaatsvond, maar ze stond reeds om 16 u. ingeplant. Hijzelf was
wel aanwezig op de algemene vergadering, dus er was iemand aanwezig van
Wevelgem, maar wel zonder mandaat.
20. Interlokale vereniging Gewestelijke Sportwerking: goedkeuren jaarverslag
en rekening 2012.
De heer Geert Breughe, schepen van sport, vermeldt dat deze sportwerking een
samenwerking is tussen 5 gemeenten, Ledegem, Lendelede, Menen, Wervik en
Wevelgem en focust vooral op het sportdomein. Jaarlijks moet het jaarverslag en de
rekening voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 13 februari 2004, houdende het
oprichten van een interlokale vereniging om het sportbeleid in de ruimste zin van
het woord van de participerende steden en gemeenten af te stemmen en te
stimuleren;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 juni 2007 houdende de
verlenging van de overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale
vereniging ‘Gewestelijke Sportwerking’ (IV GSW);
Gelet op de overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale vereniging
‘Gewestelijke Sportwerking’, in het bijzonder de artikelen 3, 13, 17 en 18;
Overwegende dat het jaarverslag en de rekening 2012 unaniem werden
goedgekeurd door het beheerscomité van de interlokale vereniging GSW op
31 januari 2013;
Gezien het jaarverslag en de rekening 2012;
Gelet op het decreet d.d. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
in het bijzonder de artikelen 6 tot en met 9;
BESLIST EENPARIG:
Artikel 1. Het jaarverslag en de rekening 2012 van de interlokale vereniging GSW
worden goedgekeurd.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering
van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de
interlokale vereniging GSW.
21. Interlokale vereniging Gewestelijke Sportwerking: verlenging
overeenkomst.
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DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de bestaande samenwerking tussen de gemeenten Ledegem, Lendelede,
Menen, Wervik en Wevelgem, samengebundeld in de Gewestelijke Sportwerking
met als doel het sportbeleid - in de ruime zin van het woord - voor de participanten
af te stemmen en te stimuleren;
Gelet eveneens op de stimulans uitgaande van het provinciebestuur WestVlaanderen en van Bloso tot het oprichten van burensportdiensten;
Overwegende dat de doelstellingen van een burensportdienst kunnen samengevat
worden als volgt :
1. Functioneren als een overlegplatform tussen de participanten voor de schepenen
van de sport, de sportraden en de sportfunctionarissen waarop ervaringen en
informatie kunnen worden uitgewisseld,
2. Een zo groot mogelijk rendement van de in de gemeenten aanwezige
infrastructuur nastreven,
3. Aanbieden van een gemeenteoverschrijdend activiteitenpakket,
4. Organiseren van opleidingen voor lesgevers, medewerkers van sportdiensten en
sportclubs en gemeentelijke mandatarissen in materies die verband houden met
de sport en het sportbeleid,
5. Uitvoeren van studies en het verzamelen van informatie en documentatie;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Wevelgem het belang van deze
doelstellingen onderkent;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder de artikelen 6 tot en met 9;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 juni 2007 houdende de
verlenging van de overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale
vereniging Gewestelijke Sportwerking (IV GSW);
Gezien de huidige samenwerkingsovereenkomst ten einde loopt op 30 juni 2013;
Gelet op het voorstel tot verlenging van deze overeenkomst tot en met 30 juni 2019;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §2, 5°;
BESLIST EENPARIG:
Art.1. De verlenging van onderstaande overeenkomst goed te keuren als volgt:
OVEREENKOMST BETREFFENDE DE VERLENGING VAN EEN
INTERLOKALE VERENIGING GEWESTELIJKE SPORTWERKING
G.S.W.
Tussen de steden en gemeenten Ledegem, Lendelede, Menen, Wervik en
Wevelgem, hier vertegenwoordigd zoals nader aangeduid, is overeengekomen een
interlokale vereniging op te richten beheerst door de toepasselijke bepalingen van
het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking:

-

De gemeente Ledegem met zetel te, 8880 Ledegem, Rollegemstraat 132, hier
vertegenwoordigd door de heer Bart Dochy, burgemeester, en de heer
Geert Demeyere, gemeentesecretaris, handelend in naam en voor rekening van

321
Zitting van 14 juni 2013
de gemeente Ledegem, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van
……………………..;
-

De gemeente Lendelede met zetel te, 8860 Lendelede, Dorpsplein 1, hier
vertegenwoordigd door mevrouw Carine Dewaele, burgemeester, en de heer
Christophe Vandecasteele , gemeentesecretaris, handelend in naam en voor
rekening van de gemeente Lendelede, in uitvoering van een
gemeenteraadsbeslissing van ………………….;

-

De stad Menen, met zetel te, 8930 Menen, Grote Markt 1, hier
vertegenwoordigd door mevrouw Martine Fournier, burgemeester, en de heer
Eric Algoet, stadssecretaris, handelend in naam en voor rekening van de stad
Menen, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van ………………….;

-

De stad Wervik, met zetel te, 8940 Wervik, St.-Maartensplein 16, hier
vertegenwoordigd door de heer Youro Casier, burgemeester, en de heer
Philippe Verraes, stadssecretaris, handelend in naam en voor rekening van de
stad Wervik, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van
…………………..;

-

De gemeente Wevelgem met zetel te, 8560 Wevelgem, Vanackerestraat 16,
hier vertegenwoordigd door de heer Jan Seynhaeve, burgemeester, en de heer
Kurt Parmentier, gemeentesecretaris, handelend in naam en voor rekening van
de gemeente Wevelgem, in uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van
14 juni 2013;

Bovenvermelde partijen, handelend zoals voorzegd, hebben de inhoud van de
verlengingsovereenkomst met statutaire draagkracht vastgesteld als volgt:
HOOFDSTUK 1 – NAAM, DOEL, DUUR, VERLENGING EN
OPZEGMOGELIJKHEID
Art. 1

Naam van de interlokale vereniging.

De interlokale vereniging draagt de naam “Gewestelijke Sportwerking”, afgekort
G.S.W. De term “interlokale vereniging” zal steeds aan de naam of de afkorting
worden toegevoegd.
Art 2

Doel van de interlokale vereniging.

De “IV Gewestelijke Sportwerking G.S.W.” heeft als doelstelling het sportbeleid in de ruimste zin van het woord - van de voormelde participanten af te stemmen en
te stimuleren.
De specifieke doelstellingen, kaderend binnen voormelde algemene doelstelling,
zijn de volgende:
-

-

Functioneren als een overlegplatform tussen de participanten voor de schepenen
van sport en de sportfunctionarissen waarop – ook over concrete zaken die hun
belang hebben voor het gemeentelijk sportbeleid – ervaringen en informatie
kunnen worden uitgewisseld.
Een zo groot mogelijk rendement van de in de participerende gemeenten
aanwezige sportinfrastructuur nastreven.
Aansluitend aan het voorgaande punt, aanbieden aan de bevolking van een
gemeente-overschrijdend activiteitenpakket.
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-

-

Organisatie van opleidingen en bijscholingen voor lesgevers, medewerkers van
sportdiensten en sportclubs en gemeentelijke mandatarissen in materies die
verband houden met de sport en het sportbeleid.
Het onderling uitlenen van sport en ander materiaal.

Art. 3

Duurtijd, verlenging en opzegmogelijkheid.

De interlokale vereniging wordt opgericht met ingang van de eerste dag van de
maand na ondertekening door alle participanten en eindigt op 30 juni 2019.
Zij kan worden verlengd mits beslissing van de deelnemers, genomen binnen de
oorspronkelijke duurtijd. In ieder geval is iedere stilzwijgende verlenging
uitgesloten. Zodoende komt, bij gebreke aan voormelde verlenging, aan de
vereniging van rechtswege een einde bij het doorlopen van voormelde termijn.
In geval van verlenging wordt de interlokale vereniging aangegaan voor een periode
van 6 jaar, ingaand op 1 juli van het jaar van de installatie van de nieuwe
gemeenteraad.
Tijdens de periode waarvoor de interlokale vereniging wordt afgesloten is geen
uittreding mogelijk.
HOOFDSTUK 2 – ZETEL, INZET VAN PERSONEEL
Art. 4

Zetel, vertegenwoordiging.

Zonder dat deze clausule kan worden beschouwd als aanstelling tot beherende
gemeente, wordt de zetel van de vereniging gevestigd in de stad Menen op volgend
adres: Grote Markt 1, 8930 Menen.
Art. 5

Inzet van personeel.

Iedere participant zal het noodzakelijke personeel inzetten ten behoeve van de
activiteiten die kaderen in de doelstellingen van artikel 2.
Alle rechten van het ten behoeve van het samenwerkingsverband ingezette
gemeentepersoneel blijven onverlet. In het bijzonder wordt erop gewezen dat de
genoemde personeelsleden gemeentepersoneel blijven en zodoende onderworpen
blijven aan alle dekkingen van door de gemeente afgesloten polissen. Desnoods
zullen de participerende gemeenten met hun verzekeraars de daartoe noodzakelijke
uitbreidingen van hun polissen dienen af te sluiten.
HOOFDSTUK 3 – INBRENG VAN DE DEELNEMERS EN WIJZE
WAAROP DEZE INBRENG WORDT BEHEERD
Art. 6

Inbreng.

Partijen zullen op volgende wijze een inbreng in de vereniging doen. De inbreng zal
gebeuren tegen een jaarlijks lidgeld van 0,025 euro/inwoner met een minimum van
250 euro, het ter beschikking stellen van personeel, logistieke steun en het gratis
gebruik van de infrastructuur voor organisaties van G.S.W.
De bedoelde inbrengen zullen worden beheerd op rekeningnummer
BE70 4656 3548 5125 op naam van I.V. G.S.W.
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HOOFDSTUK 4 – BEHEERSCOMITE, HUISHOUDELIJK REGLEMENT
EN INTERNE ORGANISATIE
Art. 7

Samenstelling beheerscomité.

Binnen de vereniging bestaat een beheerscomité.
Het beheerscomité is samengesteld uit een afgevaardigde van elke partij bij
onderhavige overeenkomst. Wat de participerende gemeenten betreft, is de
afgevaardigde de schepen binnen het college van burgemeester en schepenen als
schepen van sport aangeduid.
De leden van het beheerscomité worden benoemd voor de duur van de
intergemeentelijke vereniging, onverminderd de mogelijkheid van de
gemeenteraden het mandaat van hun vertegenwoordigers in te trekken en
onverminderd de beëindiging van rechtswege van het mandaat van de leden van het
beheerscomité van zodra zij hun hoedanigheid van schepen van sport verliezen.
Art. 8

Bevoegdheden van het beheerscomité, quorum en wijze van beslissen.

Tot de bevoegdheid van het beheerscomité behoren:
- het overleg over de wijze waarop onderhavige overeenkomst wordt uitgevoerd;
- het vaststellen van het programma en de begroting voor het volgende werkjaar;
- het vaststellen van de rekeningen van de interlokale vereniging;
- de opmaak van het jaarverslag.
Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen indien de meerderheid van de
vertegenwoordigers van de participanten aanwezig is.
Wordt dit quorum niet bereikt, dan kan het beheerscomité over de punten die voor
een tweede maal op de agenda voorkomen beraadslagen en beslissen, ongeacht het
aantal aanwezige vertegenwoordigers. De tweede oproeping gebeurt
overeenkomstig de bepalingen van art. 11 hierna. In deze tweede oproep wordt er
uitdrukkelijk gewezen op het feit dat het beheerscomité over de punten die voor de
tweede maal op de agenda voorkomen zal kunnen beraadslagen en beslissen,
ongeacht het aantal aanwezige vertegenwoordigers.
Iedere vertegenwoordiger van de participanten beschikt over een stem.
Het beheerscomité neemt zijn beslissingen met een volstrekte meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen. Zodoende worden de onthoudingen voor de
berekening van de meerderheid niet in rekening gebracht.
Art. 9

Huishoudelijk reglement.

De organisatie van de werkzaamheden wordt door het beheerscomité geregeld in
een huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement wordt bij de
overeenkomst gevoegd zonder er evenwel deel van uit te maken.
Art. 10 Vergaderritme en samenroeping.
Het beheerscomité vergadert minstens 1 maal per kalenderjaar. De uitnodiging, die
de agenda bevat, wordt minstens 10 kalenderdagen voor de vergaderdatum
verstuurd. De vergaderingen van het beheerscomité worden samengeroepen door de
voorzitter, aan te duiden volgens de procedure en voor de duur zoals te bepalen in
het voormelde huishoudelijk reglement.
Indien minstens een derde van de vertegenwoordigers van de participanten daartoe
verzoekt, is de voorzitter verplicht het beheerscomité samen te roepen.
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Samen met de agenda worden aan de leden alle relevante stukken opgestuurd. Wat
de rekening betreft, dient een exemplaar van de rekening, met uitzondering van de
bewijsstukken, mee te worden toegestuurd. Zulks geldt eveneens voor het
jaarverslag, het programma en de ontwerpbudgettering voor het volgende werkjaar.
De bewijsstukken bij de rekening zijn ter inzage op de zetel van de interlokale
vereniging.
Art. 11 Adviesraad en verdere interne organisatie.
Het beheerscomité wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een adviesraad
van sportambtenaren. Iedere gemeente kan een adviserend sportambtenaar en een
plaatsvervanger aanduiden. Zowel het beheerscomité als de adviesraad kunnen te
allen tijde deskundigen uitnodigen.
Voormelde adviesraad van ambtenaren functioneert als dagelijks bestuur, bereidt de
vergaderingen van het beheerscomité voor en staat in voor de concrete begeleiding
van de activiteiten kaderend in de voormelde doelstellingen.
De adviesraad vergadert minstens 5 maal per jaar, telkens in een andere
participerende gemeente.
De adviserende ambtenaar van de gemeente waarin wordt vergaderd, stelt de
agenda samen, rekening houdend met het jaarprogramma, onverminderd de
mogelijkheid van ieder lid van de adviesraad nog ter zitting punten toe te voegen.
De adviserende ambtenaar van de gemeente waarin wordt vergaderd stelt het
verslag van de adviesraad en het beheerscomité op. Hij handelt tevens
overeenkomstig art. 17.
HOOFDSTUK 5 - FINANCIEEL BEHEER EN FINANCIELE CONTROLE
Art. 12 Vastlegging van de middelen noodzakelijk voor het volgende
werkingsjaar.
De participanten leggen tegen 1 januari – ieder wat hen betreft – de middelen vast
die zij voor het volgende werkjaar aan de vereniging ter beschikking moeten stellen.
Deze middelen worden tijdig ter beschikking gesteld aan de interlokale vereniging.
Art. 13 Goedkeuring van de rekeningen en bestemming van het resultaat.
De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
De interlokale vereniging zorgt ervoor dat de rekening en de bijhorende
verantwoordingsstukken aan de participerende gemeenten worden overgemaakt
uiterlijk binnen de twee maand na afsluiting van het voorgaande werkjaar. Een
werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
De rekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden
van de deelnemende gemeenten ze goedkeurt.
Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging.
Art. 14 Financieel beheer.
De aan de vereniging ter beschikking gestelde financiële middelen worden beheerd
door de ambtenaar van de gemeente waar de zetel gevestigd is, die verantwoording
verschuldigd is aan het beheerscomité.
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Art. 15 Financiële controle.
Iedere participant heeft het recht de boekhouding en de rekening van de interlokale
vereniging door een door haar aan te duiden persoon of instantie te laten
controleren.
HOOFDSTUK 6 – OVERIGE WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN,
INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE DEELNEMERS, JAARLIJKSE
EVALUATIE DOOR DE GEMEENTERADEN
Art. 16 Overige wederzijdse rechten en plichten.
Ongeacht de plaats waar een initiatief doorgaat behouden de participerende
gemeente het recht om zich te profileren. Het woordvoerderschap berust bij de
gemeente die het voorzitterschap waarneemt.

Art. 17 Informatieverstrekking aan de deelnemers.
De verslagen van de vergaderingen van het beheerscomité en adviesraad worden
binnen de maand aan de leden toegestuurd.
Samen met de rekening wordt aan de participanten een jaarverslag ter beschikking
gesteld. Dit jaarverslag wordt samen met de rekening, aan de gemeenteraad ter
goedkeuring voorgelegd. Ter gelegenheid van de behandeling van dit jaarverslag
geeft de vertegenwoordiger van de gemeente in de intergemeentelijke vereniging
toelichting in de gemeenteraad.
Art. 18 Jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden.
De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van bespreking
van het jaarverslag.
HOOFDSTUK 7 – VEREFFENING.
Art. 19 Vereffening.
Wanneer aan het bestaan van de vereniging een einde komt, wordt door de
participanten in gezamenlijk akkoord een vereffenaar aangesteld.
De in de vereniging aanwezige middelen worden door de participanten
teruggenomen overeenkomstig hun inbreng.

Aldus gedaan te ……………………………… op ........................... in
5 exemplaren elk der voornoemde partijen erkennend één exemplaar te hebben
ontvangen.
22. Oprichting Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC).
Mevrouw Marie De Clerck, schepen van mobiliteit, stelt dat er ten opzichte van de
vorige legislatuur een paar belangrijke wijzigingen zijn op het vlak van de
zogenaamde gemeentelijke begeleidingscommissie. Ten eerste is er een
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administratieve vereenvoudiging, zodat de doorlooptijd van dossiers versneld kan
worden. Vroeger was voor elk project een aparte startnota vereist, een aparte
samenwerkingsovereenkomst. Dit is niet langer het geval. Bedoeling is om te
komen tot een unieke nota en een overkoepelende samenwerkingsovereenkomst
met de Vlaamse overheid en De Lijn. Ten tweede zal de GBC een sleutelrol en een
grotere verantwoordelijkheid krijgen bij de opmaak van het mobiliteitsplan en het
opvolgen van belangrijke mobiliteitsdossiers. Als er geen consensus is binnen de
GBC, moet er nog naar een regionale commissie gegaan worden met een dossier.
Vroeger was dit telkens zo.
De heer Filip Daem, N-VA, stelt dat zijn fractie zich zal onthouden wegens
problemen met artikel 6. Daarin wordt gesteld dat het betrekken van derden bij de
GBC gebeurt op initiatief van de voorzitter van de GBC, meer bepaald de schepen
van mobiliteit. Hij vindt dat hiermee te veel macht geconcentreerd wordt.
In Wevelgem is er nu al een absolute meerderheid. Zijn voorstel is dat de volledige
commissie kan oordelen of en in welke mate de commissie dient te worden
opengesteld.
Mevrouw De Clerck wil meegeven dat de betrokkenheid van het middenveld al een
feit op zich is, door het opnemen van de leden van de mobiliteitsraad binnen de
GBC. In deze raad krijgt immers het middenveld een plaats.
Hier gaat het vooral om het openstellen van vergaderingen in specifieke gevallen,
wanneer bvb. een belangrijk project in een wijk doorgaat, kunnen de buurtbewoners
uitgenodigd worden.
De heer Daem zegt hier geen enkel probleem mee te hebben als dit beslist wordt
door de voltallige commissie. Hij stelt voor artikel 6 aan te passen of te schrappen.
Mevrouw De Clerck zegt dat artikel 6 ook de bedoeling heeft om het administratief
eenvoudig te houden. Als er niks bepaald wordt, dient telkens naar de gemeenteraad
gegaan te worden.
De heer Daem antwoordt niet te vragen om de bevoegdheid aan de gemeenteraad
toe te vertrouwen. Hij vraagt wel om deze bevoegdheid bij de commissie te leggen.
Mevrouw De Clerck zegt op zich geen probleem te hebben met een wijziging. Maar
de consequentie is wel dat de commissie eerst moet samen komen om te beslissen
dat bijvoorbeeld bepaalde mensen naar een volgende commissie zullen uitgenodigd
worden. Want die bijkomende uitnodigingen zijn precies bedoeld in functie van een
bepaald dossier.
De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, voegt eraan toe dat de GBC slechts 1 à
2 maal per jaar samenkomt. Moet deze commissie dan nog extra samenkomen om
de samenstelling telkens te bepalen? Hij heeft begrip voor de interpretatie en de
opmerking van de heer Daem. Maar hij ziet vanuit de werking in het verleden geen
problemen met het huidige artikel 6. Dit zou echt niet verschil maken.
De heer Daem ziet geen probleem als het weinig verschil maakt.
Mevrouw De Clerck wijst wel op de consequenties van een aanpassing.
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De burgemeester merkt op dat in de praktijk ook heel wat ambtenaren uit
administraties aanwezig zijn op dergelijke GBC en dat in die zin soms vergaderd
werd op uren die minder wenselijk waren voor gemeenteraadsleden.
De heer Jacques Vanneste, voorzitter, stelt voor om omtrent het ongewijzigd
ontwerp van besluit te stemmen.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, in het
bijzonder artikel 26/1 en 26/2;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 2013 tot bepaling van
de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de
samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, in het bijzonder artikel 2 en volgende;
Overwegende dat artikel 26/1 van voornoemd decreet bepaalt dat elke gemeente een
Gemeentelijke Begeleidingscommissie (afgekort GBC) zal oprichten en ook de
minimale samenstelling van de GBC vastlegt;
Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van voornoemd besluit nadere regels bevat
omtrent de aanwijzing van de vaste, de variabele en de adviserende leden van de
GBC;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 5 van voornoemd besluit het de gemeente
toekomt de adviserende leden van de GBC aan te wijzen;
Overwegende dat artikel 26/1 van voornoemd decreet bepaalt dat de gemeenteraad
in het kader van participatie kan beslissen de vergaderingen van de GBC open te
stellen voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de
bevolking;
Overwegende dat het volgens artikel 26/2 van voornoemd decreet in sommige
gevallen zinvol en noodzakelijk kan zijn de werkzaamheden van de GBC of
deelaspecten ervan te bundelen op bovengemeentelijk vlak en dat deze beslissing
volgens artikel 9, §1, tweede lid van voornoemd besluit toekomt aan het college van
burgemeester en schepenen;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, §1;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
d.d. 29 mei 2013;
Gehoord de stemverklaring van de heer Filip Daem, namens N-VA, waarbij
gevraagd wordt artikel 6 aan te passen;
BESLIST met 24 stemmen voor (CD&V: 18, sp.a: 3, Groen: 2, Vlaams Belang: 1)
bij 7 onthoudingen (N-VA):
Artikel 1
Alle besluiten, (in het bijzonder de gemeenteraadsbesluiten d.d. 9 maart 2001 en
d.d. 8 november 2002 over de GBC), die niet in overeenstemming zijn met dit
besluit, worden opgeheven.
Artikel 2
Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie (afgekort GBC) opgericht als
multidisciplinair en beleidsoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor:
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1) De voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend
geval, de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk
mobiliteitsplan;
2) De begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de
evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale
mobiliteitsbeleid.
Artikel 3
De gemeente wordt als vast lid van de GBC vertegenwoordigd door de
burgemeester, de schepen voor mobiliteit en de schepen voor openbare werken.
Zij kunnen zich laten vervangen door een door hen aangestelde plaatsvervanger.
Artikel 4
Met behoud van de toepassing van artikel 26/1, §2, derde lid van het decreet van
20 maart 2009 en artikel 2 en artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering
d.d. 25 januari 2013, worden de volgende adviserende leden toegevoegd aan de
GBC:
- het diensthoofd van de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit
- de verkeersdeskundige
- de leden van de mobiliteitsraad (inclusief de vertegenwoordigers van de politieke
fracties).
Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC.
Artikel 5
De schepen voor mobiliteit wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. In geval
van verhindering kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid
van het college van burgemeester en schepenen of aan een gemeentelijk ambtenaar.
Artikel 6
De gemeenteraad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van
de vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk
middenveld en de bevolking, over aan de voorzitter van de GBC, die dit doet in
overleg met de vaste leden.
23. Fietsbeleid moet concreet worden opgenomen in het beleidsplan.
De heer Henk Vandenbroucke, Groen, heeft volgend agendapunt ingediend:
Enkele gemeenteraden geleden bracht CD&V zelf een extra punt aan in de
gemeenteraad en wel om het concept van fietsstraten voor te stellen in Wevelgem.
Prachtig. De fiets prioriteit geven is een van de groene uitgangspunten. Niet
zomaar, maar omdat het veiliger is, gezonder, beter voor het milieu, goedkoper en
binnen de gemeente sneller dan met de auto.
Essentieel om de kwaliteit voor fietsers te verhogen zijn de fietsstallingen. Parkeren
voor auto's is een hot item. Er is serieus wat in geïnvesteerd. Jammer genoeg
blijven de investeringen voor fietsers serieus achterop.
Twee jaar geleden stelde Groen een fietsstallingenrapport voor. En we beloofden
om dit rapport op te volgen.
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We trokken dus opnieuw op pad en moeten helaas vaststellen dat er te weinig
veranderd is. Het gemeentebestuur was akkoord met een belangrijk uitgangspunt,
nl. dat de traditionele ‘driehoekjes’ of het paperclipsysteem niet meer van deze tijd
zijn. In het fietsvademecum staat letterlijk: “Voor openbaar gebruik wordt dit
systeem volstrekt afgeraden.” Je kunt er geen 2 fietsen naast elkaar zetten zonder
brokken. U zult zien, 75% van alle fietsstallingen in Wevelgem zijn vandaag nog
altijd: driehoekjes.
Groen Wevelgem eist daarom dat in het nieuwe beleidsplan een becijferd plan
wordt opgenomen dat aangeeft welke fietsstallingen worden vernieuwd en dat daar
ook de nodige middelen worden voor uitgetrokken.
In dit plan wordt ook geëxperimenteerd met enkele fietspoolparkings, zodat fietsen
niet aan bvb. verlichtingspalen moeten vastgemaakt dichtbij opritten van snelwegen
zoals nu regelmatig gebeurt.
De heer Vandenbroucke stelt dat er in 2011 al 38 stallingen gescreend werden op
volgende eigenschappen: afstand tot bepaalde locatie, kwaliteit, overdekt of niet en
veiligheid, meer bepaald kan je ze al dan niet vastmaken aan een buis. Het resultaat
was toen een buis. Commentaar van de toenmalige schepen was dat de manier van
rekenen niet helemaal koosjer was. Hij bevestigde evenwel wel dat de ‘driehoekjes’
niet meer van deze tijd waren.
Ondertussen is het twee jaar later. Wat is er gebeurd? Er is een fietsenstalling
vernieuwd en de uitbreiding van een fietsenstalling is gepland.
De heer Vandenbroucke toont aan de hand van een powerpoint een aantal
fietsenstallingen, waarbij hij de nodige commentaar heeft. Hij wijst op de
driehoekjes op talrijke plaatsen, op ronde krullen die kunnen aanleiding geven tot
geplooide wielen, … Hij stelt dat de stallingen aan de sportcentra soms erbarmelijk
zijn. Op sommige plaatsen zou stallingen wenselijk zijn. In de school Hoogstraat is
dan weer een mooi resultaat te zien, want hier werd de stalling recent aangepakt.
Aan de Porseleinhallen zijn heel wat stallingen voorzien, maar heel dikwijls
afgesloten bij evenementen…
De heer Vandenbroucke vraagt om een becijferd plan, zodat het fietscomfort kan
verhogen, zodat fietsendiefstal kan tegengegaan worden, zodat het fietsverkeer
tussen de deelgemeenten gestimuleerd kan worden. Er zijn meer dan 30 locaties.
Aan het tempo van één vernieuwing per jaar is de gemeente nog 30 jaar bezig.
Hij rekent op meer ambitie vanuit het gemeentebestuur.
Mevrouw Marie De Clerck, schepen van mobiliteit, dankt de heer Vandenbroucke
voor het mooie beeldmateriaal. Zij zal niet ingaan op alle geschetste individuele
situaties. Ze laat de eer hierbij aan haar voorganger, die met vlag en wimpel
geantwoord heeft op de bemerkingen uit het rapport van Groen.
Mevrouw De Clerck stelt dat de fiets zeker aandacht zal krijgen in het algemeen
beleidsplan en dat hieruit zeker acties zullen voortvloeien. Maar vanuit de
meerderheid betekent investeren in fietsbeleid eerder de aanleg van een aantal
belangrijke fietspaden, fietsassen en de creatie van een aantal fietsstraten. De
fietsenstallingen worden als minder prioritair beoordeeld. De driehoekjes zijn
misschien minder goed en zullen inderdaad ten gepaste tijde vervangen worden,
meer bepaald indien dit nodig is. Belangrijk is ook om aan te geven wat de goede
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alternatieve stallingen zijn. Conclusie is dat het investeren in fietspaden belangrijker
geacht wordt, wat niet betekent dat omtrent fietsstallingen geen debat meer mag
gevoerd worden binnen bijvoorbeeld de mobiliteitsraad.
De heer Vandenbroucke zegt dat investeren in fietspaden een mooie ambitie is, die
hij zeker wil ondersteunen. Maar het gebruik van de fiets stimuleren vereist ook
degelijke fietsstallingen. Het lijkt hem niet logisch dat geïnvesteerd wordt in het
ene, zonder te investeren in het andere. Dat een zekere fasering vereist is, kan hij
wel begrijpen. Hij verwijst tot slot naar een stad in de directe omgeving – goed
gekend door de schepen – waar het voorbije jaar aan alternatieve stallingen gewerkt
is.
De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, vraagt aandacht voor oplaadpunten voor
elektrische fietsen, gelet op de vergrijzing van de bevolking.
De heer Henk Vandenbroucke, Groen, verwijst nog naar twee putten in de
Bieststraat, waar heel wat fietsers passeren. Een dringende aanpak is nodig.
De gemeente moet dit preventiever opsporen en niet wachten op meldingen.

BESLOTEN ZITTING
De heer Jan Seynhaeve, burgemeester, heeft een vraag gekregen van een raadslid
met betrekking tot de verslagen van het college van burgemeester en schepenen.
Hij zegt dat deze verslagen met de nodige discretie moeten behandeld worden,
wanneer het zaken aangaan die de persoonlijke levenssfeer raken.
24. Bibliotheekraad: aanduiding vertegenwoordiger.
De heer Filip Daem, N-VA, stelt het vreemd te vinden dat de gemeenteraad zijn
stem moet uitbrengen over mensen waarover ze geen enkele informatie hebben.
Een minimale informatie zou wenselijk zijn.
Mevrouw Lobke Maes, schepen, zegt dat deze mensen voorgedragen zijn door de
algemene vergaderingen van adviesraden en dat het de bevoegdheid is van de
gemeenteraad om deze voordrachten te bekrachtigen. Dit is wettelijk zo voorzien.
*

*
*

DE GEMEENTERAAD,
In besloten zitting, bij geheime stemming;
Wordt als lid van de bibliotheekraad Wevelgem als vertegenwoordiger van de
gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen aangesteld en dit tot na de
installatie van de nieuwe bibliotheekraad na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad in 2019:
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Na voordracht door de ouderenraad:
- Callens Andrea, Jan Breydelstraat 50, 8560 Wevelgem.
25. Raad van bestuur cultuurcentrum: aanduiding vertegenwoordigers.
DE GEMEENTERAAD,
In besloten zitting, bij geheime stemming;
Worden als lid van de raad van bestuur van het cultuurcentrum Wevelgem als
vertegenwoordigers van de gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen
aangesteld en dit tot na de installatie van het nieuwe beheersorgaan na de installatie
van de nieuwe gemeenteraad in 2019:
Na voordracht door de jeugdraad:
- Vervaet Frederik, Salinusstraat 8, 8560 Wevelgem
Na voordracht door de ouderenraad:
- Callens Andrea, Jan Breydelstraat 50, 8560 Wevelgem.

Vragen van raadsleden
De heer Hendrik Vanhaverbeke, N-VA, verwijst naar een situatie in het park, waar
nog een aantal gerooide bomen liggen op de helling die uitkijkt op de vijver.
Hij meent dat dit een gevaarlijke situatie kan zijn. Hij wil hiervoor waarschuwen.

Namens de raad,
De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

K. PARMENTIER

J. VANNESTE

