Toelichting gemeenteraad
29 januari 2019
De gemeenteraad vindt plaats om 19 u 30 op de 2de verdieping in zaal De Eik van het
gemeentehuis Rode Heuvel 1.

OPENBARE ZITTING
Notulen
1.

Notulen van de gemeenteraad van 13 en 20 december 2018 en 16 januari 2019

Interne zaken
2.

Installatie gemeenteraadslid ingevolge afstand van mandaat van rechtstreeks
verkozene en vaststelling rangorde

Tijdens de installatievergadering van 16 januari 2019 deed Niko Piscador afstand van zijn
mandaat.
Als eerste opvolger werd Paul Lauwers opgeroepen.
Onderzoek geloofsbrieven
Vooraleer de verkozene voor de gemeenteraad de eed kan afleggen, moet worden
onderzocht of hij nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en of er geen
onverenigbaarheden zijn waardoor een bepaalde verkozene het mandaat niet kan opnemen.
Daarom moet elk verkozen kandidaat-gemeenteraadslid de volgende documenten
bezorgen aan de algemeen directeur:
1. een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
2. een recent bewijs van goed zedelijk gedrag
3. een verklaring op eer dat hij of zij geen functies uitoefent die onverenigbaar zijn met het
ambt van gemeenteraadslid.
Eedaflegging gemeenteraadsleden
De verkozene legt de volgende eed af:” ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw
na te komen”
Vanaf de eedaflegging is de verkozen kandidaten effectief lid van de gemeenteraad en van
rechtswege van de OCMW-raad.
Vaststelling rangorde
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De rangorde van de raadslid wordt in eerste instantie bepaald door de anciënniteit en
vervolgens volgens het aantal naamstemmen.

Aankoop- en contractbeheer
3.

Samenwerkingsovereenkomst Spoor Twee - 2019

Gedurende het dienstjaar 2019 wenst het gemeentebestuur de samenwerking met Spoor
Twee verder te zetten ter ondersteuning van het algemeen groen- en natuurbeheer en de
straatbeeldverfraaiing.
De taken van deze vzw kunnen als volgt worden omschreven:
 aanleg en onderhoud van groenzones, bufferzones, natuurgebieden, fiets- en
wandelroutes, trage wegen.
 geïntegreerde onkruidbestrijding: manueel, met gasbranders en met moderne
machines, uitgerust met onkruidfrees en onkruidborstels, m.a.w. alternatieve
onkruidbestrijding.
 straatbeeldverfraaiing: onderhouds- en herstellingswerken aan voetpaden, fietspaden,
verkeersborden, verlichting, opruimen van zwerfvuil en sluikstorten.
Voor het werkingsjaar 2019 wordt een contingent van 9.358 werkuren vastgelegd aan
18,50 euro per uur: een totaalbedrag van 173.123,00 euro excl. btw of 209.478,83 euro incl.
btw.
Eveneens wordt voor dit werkingsjaar een contingent van 1000 uren voor het onderhoud
van de trage wegen voorzien aan 18,50 euro per uur, wat overeenkomt met een bedrag van
18.500 euro excl. btw of 22.385 euro incl. btw.
Tijdens de periode van 1 januari tot 15 februari 2019 en van 15 november tot 30 december
2019 wordt er gewerkt aan een wintertarief van 15,93 euro per uur.

Financiën
4.

Vaststelling politiedotatie 2019

De gemeente Wetteren maakt deel uit van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen.
Het evenwicht in de gewone dienst komt tot stand door een toelage van de gemeente(n)
aan de politiebegroting die gelijk is aan het verschil tussen de gewone uitgaven en de
gewone ontvangsten van de politiebegroting. De gemeentelijke toelage vormt bijgevolg het
sluitstuk van de politiebegroting.
Conform artikel 208 van de wet op de gemeentepolitie, houdende wijziging van artikel 255
van de nieuwe gemeentewet, is de gemeenteraad verplicht om elk jaar de kosten op de
gemeentebegroting te brengen die ten laste worden gelegd van de gemeente of krachtens
de wet op de gemeentepolitie, met inbegrip van, in de meergemeentenzones, de toelage
van de gemeente aan de politiezone.
Het uittreksel uit de notulen van de politieraad van 26 november 2018 i.v.m. budget 2019
van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen vermeldt een tussenkomst voor de
gemeente Wetteren van 3.568.523 euro, wat overeenkomt met 58,68% van de totale
dotatie verdeeld over de drie geelgemeenten.
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Dit bedrag is voorzien in het budget 2019 van de gemeente Wetteren onder AR 6494000 –
BI 040000 zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 13 december 2018.
5.

Kerkfabrieken: budgetten 2019

Door de hervorming van het kerklandschap telt Wetteren nog 3 kerken. Sint-Gertrudis, SintMartinus Massemen en Sint-Anna.
Deze budgetten zijn besproken op het centraal kerkbestuur van 6 augustus 2018. Het
Bisdom verleende gunstig advies.
Kerkfabriek

Werkingstoelage

investeringssubsidie

Sint-Gertrudis

nihil

27.000 euro

Sint-Martinus

nihil

85.000 euro

Sint-Anna

9.282,68 euro

nihil

Totaal

9.282,68 euro

112.000 euro

Sint-Gertrudis: investeringssubsidie 22.000 euro opmaak beheerplan kerk
3.000 euro 2de fase verlichting kerk
2.000 euro opknapbeurt doopkapel
Sint-Martinus: investeringssubsidie restauratiedossier Kerk
De investeringstoelage 2019 bedraagt 85.000 euro. Rekening houdend met de ongebruikte
kredieten van beide kerkfabrieken in 2018 en de afname van 351 euro van het ongebruikt
gedeelte investeringstoelage van gewezen kerkfabriek Sint-Martinus Westrem, kan deze
subsidie tegen afgifte van facturen worden toegekend in de loop van het boekjaar 2019.
De administratie stelt voor dit dossier voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.

Interne zaken
6.

Samenstelling AGB: raad van bestuur

De statuten van het AGB, goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 maart 2013 en
gewijzigd op de gemeenteraad van 14 november 2013, bepalen dat alle
gemeenteraadsleden deel uitmaken van de raad van bestuur van het AGB.
Gezien de installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden op de installatievergadering van
16 januari 2019, moet ook de raad van bestuur vernieuwd worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanstelling van alle geïnstalleerde
gemeenteraadsleden in de raad van bestuur van het AGB goed te keuren.

Onderwijs
7.

Scholengemeenschap "Scheldeland": goedkeuring jaarverslag 2017-2018
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De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de
bespreking van het jaarverslag (zie overeenkomst SG, hoofdstuk 5, Art. 9, §4). Het
opstellen en voorleggen van een jaarverslag gebeurt door de secretaris (zie HR,

hoofdstuk 4,Art. 7).
Het beheerscomité stelt een begroting op en legt de rekeningen vast. Deze worden
ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden samen met het
jaarverslag.

Vrije tijd
8.

Cultuurdijk: wijzing statuten Cultuurdijk

Naar aanleiding van het nieuw decreet lokaal bestuur van 21 december 2017 dienen er een
aantal wijzigingen te gebeuren in de statuten van de projectvereniging Cultuurdijk.
De grootste wijziging betreft artikel 18 (art. 17 volgens de nieuwe nummering):
In plaats van 2 bestuurders en 1 afgevaardigde zonder stemrecht per gemeente wordt
de Raad van Bestuur samengesteld naar rata van 1 bestuurder en 1 afgevaardigde
zonder stemrecht per deelnemende gemeente.
De bestuurder is automatisch de schepen van cultuur. De afgevaardigde met
raadgevende stem is een raadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
De gewijzigde statuten werden op 19 november goedgekeurd door de raad van bestuur
van Cultuurdijk. Overeenkomstig de statuten dient elke deelnemende gemeente de
statutenwijziging goed te keuren.

Intergemeentelijke samenwerking
9.

Cultuurdijk: aanstelling afgevaardigden

Onder voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging van de cultuurdijk, dient er
voor de raad van bestuur van deze een afgevaardigde met stemrecht (=bestuurder) en een
afgevaardigde met raadgevende stem te worden aangeduid.
De bestuurder is automatisch de schepen van cultuur. De afgevaardigde met raadgevende
stem is een raadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen.
10.

Scholengemeenschap Scheldeland: aanstelling afgevaardigde en plaatsvervanger
in beheerscomité

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
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verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
De gesubsidieerde gemeentelijke kleuterschool Wetteren maakt sinds 2003 deel uit van de
scholengemeenschap Scheldeland. De overeenkomst met de scholengemeenschap
bepaalt dat de schepen die bevoegd is voor onderwijs de effectieve vertegenwoordiger is in
het beheerscomité van de scholengemeenschap Scheldeland. Ingevolge art. 4 § 2 van deze
overeenkomst dient er ook een lid van het schepencollege te worden aangeduid als
plaatsvervangend afgevaardigde in het beheerscomité scholengemeenschap Scheldeland.
11.

Regionaal Landschap Schelde-Durme: algemene vergadering 20.02.2019

De eerstvolgende vergadering van Regionaal Landschap Schelde-Durme vindt plaats op
20 februari om 19.30 u te Dendermonde.
Op de dagorde staan volgende agendapunten:


Openingswoord door voorzitter dhr. Jozef Dauwe

 Stand van zaken uitvoering van de belangrijkste projecten in verschillende gemeenten
 Vaststellen en goedkeuren activiteitenverslag en boekhoudkundig verslag 2018
 Vaststellen en goedkeuren jaarprogramma en begroting 2019
 Ontslag en benoeming bestuursleden, werking Dagelijks Bestuur
 Varia
De aanstelling van de afgevaardigde en plaatsvervanger in de algemene vergadering en de
aanstelling van de afgevaardigde en plaatsvervanger in de raad van bestuur wordt
behandeld in het volgende agendapunt.
12.

Regionaal Landschap Schelde-Durme: aanstelling afgevaardigde in algemene
vergadering en in raad van bestuur

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Het Regionaal Landschap Schelde-Durme vraagt om een afgevaardigde en
plaatsvervangend afgevaardigde aan te duiden in de algemene vergadering. De
eerstvolgende vergadering is immers op 20 februari eerstkomend. De leden die worden
aangeduid in de algemene vergadering worden automatisch aangesteld als lid in de raad
van bestuur.
13.

Intergemeentelijk onroerend erfgoeddienst Schelde-Durme: aanstelling
afgevaardigden in raad van bestuur

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
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Voor de raad van bestuur dient er een stemgerechtigd lid en een plaatsvervangend lid met
stemrecht te worden aangeduid. Deze dienen te worden aangesteld uit het college van
burgemeester en schepenen.
De raadgevende leden dienen te zetelen in de gemeenteraad en moeten deel uit maken
van de lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen.
14.

IMEWO: buitengewone algemene vergadering 19.03.2019

De eerstvolgende vergadering van IMEWO vindt plaats op 19 maart om 18.00 uur te Gent.
Op de dagorde staat volgend agendapunt:


Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

Aan de raad wordt gevraagd de agenda goed te keuren.
De aanstelling van de afgevaardigden gebeurt in de hierna vermelde agendapunten.
15.

IMEWO: voordracht afgevaardigde en plaatsvervanger in algemene vergadering

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
De vertegenwoordigers in de algemene vergadering worden aangeduid onder de
raadsleden, schepenen en burgemeester. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het
mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van
de andere organen.
16.

IMEWO: voordracht kandidaat-lid regionaal bestuurscomité oost en voordracht lid
raad van bestuur

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Imewo bestaat uit drie Regionale Bestuurscomités: RBC Centrum, RBC West en RBC Oost
waartoe Wetteren behoort.
De gemeentelijke leden van het Regionaal Bestuurscomité en van de Raad van Bestuur
dienen gemeenteraadslid, burgemeester of schepen te zijn. De kandidaat-bestuurder is
dezelfde persoon als het kandidaat-lid Regionaal Bestuursomité en worden voorgedragen
door de gemeenteraad. De benoeming gebeurt door de algemene vergadering van Imewo.
17.

vzw RATO: aanstelling afgevaardigde en plaatsvervanger in algemene vergadering
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Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Voor Rato vzw dient de gemeenteraad een stemgerechtigd lid en een plaatsvervangend
stemgerechtigd lid, evenals een afgevaardigde en een plaatsvervanger aan te duiden in de
raad van bestuur.

18.

Eigen Dak: aanstelling 3 afgevaardigden in raad van bestuur

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Ingevolge art. 19 van het Beheersbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 mag de
raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak vanaf uiterlijk 1 juli
2019 nog maximum 9 leden tellen. Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van
Eigen Dak van 24.10.2018 werd beslist dat de gemeente Wetteren nog recht heeft op
3 bestuursmandaten.
19.

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij: aanstelling afgevaardigde in raad van
bestuur

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Op de buitengewone algemene vergadering van 23 januari eerstkomend van de Sociale
Bouw- en Kredietmaatschappij worden de statuten aangepast waarbij het aantal
bestuurders van 17 naar 6 zal worden gebracht. Daardoor zal onze gemeente nog recht
hebben op 1 mandaat in deze raad.
20.

TMVS dv: aanstelling 1 afgevaardigde en plaatsvervanger in algemene vergadering

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Het is noodzakelijk dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van 1
vertegenwoordiger in de Algemene vergadering en 1 plaatsvervanger.
De vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden onder de
gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente behalve in het
geval van een deelnemer.
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De vertegenwoordigers in de algemene vergadering mogen geen bestuurders van TMWS
dv zijn.
21.

TMVS dv: voordracht 1 lid raad van bestuur

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Voor de Raad van Bestuur kan Wetteren kandidaten voordragen. De benoeming geschiedt
op basis van een stemming in de algemene vergadering van TMVS.
De raad van bestuur van TMVS dv telt maximum 15 leden. De raad van bestuur van TMVS
dv bestaat uit minimum 4 leden uit de regio 1(Wetteren behoort, tot regio 1).
De vertegenwoordigers van de deelnemers in de Raad van Bestuur mogen geen statutair of
contractueel personeelslid zijn van TMVS dv.
22.

IMWV ov: aanstelling 2 afgevaardigden en 1 plaatsvervanger

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Het is noodzakelijk dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van 2
vertegenwoordigers in de Algemene vergadering en 1 plaatsvervanger.
23.

IMWV ov: voordracht 1 lid in raad van bestuur

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Elke deelnemer kan 1 lid voordragen voor deelname aan de verkiezing van de raad van
bestuur.
De opdrachthoudende vereniging wordt bestuurd door een raad van maximaal 15 leden,
waarvan de leden door de algemene vergadering worden verkozen onder de kandidaten
voorgedragen door de deelnemers. Maximaal twee derden van de leden is van hetzelfde
geslacht.
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één
rechtstreeks door de gemeenten aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem.

24.

TMVW ov: aanstelling 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger
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Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Het is noodzakelijk dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van 1
vertegenwoordiger in de Algemene vergadering en 1 plaatsvervanger.
De vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden onder de
gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente.
De vertegenwoordigers in de algemene vergadering mogen geen bestuurders van TMVW
ov zijn.

25.

TMVW ov: aanstelling 1 vertegenwoordiger Regionaal Adviescomité
Domeindiensten

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Het is noodzakelijk dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van 1
vertegenwoordiger.
26.

TMVW ov: voordracht 1 lid raad van bestuur

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
De benoeming geschiedt op basis van een stemming in de algemene vergadering. De
gemeente Wetteren kan kandidaten voordragen.
De raad van bestuur van TMVW ov telt maximum 15 leden benoemd op voordracht van de
gemeenteraad.
De leden van de raad van bestuur kunnen geen vertegenwoordigers zijn voor de algemene
vergadering.
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