Toelichting gemeenteraad
03 april 2019
De gemeenteraad vindt plaats om 20 u 00 op de 2de verdieping in zaal De Eik van het
gemeentehuis Rode Heuvel 1.

OPENBARE ZITTING
Notulen
1.

Notulen van de gemeenteraad van 26 februari 2019

Financiën
2.

Budget 2019 + aanpassen MJP - OCMW: goedkeuring

In december 2018 had de gemeenteraad aanpassing 6 van het meerjarenplan en het
budget 2019 van het OCMW niet goedgekeurd omdat de gemeentelijke toelage 2019 in
het OCMW-budget € 560.000 hoger was dan dezelfde toelage in het budget van de
gemeente.
Inmiddels heeft het OCMW voor een bedrag van € 200.000 extra besparingen gezocht en
heeft de gemeenteraad op 26 februari 2019 via een budgetwijziging de gemeentelijke
toelage aan het OCMW met € 360.000 verhoogd. Er is dus nu een evenwicht tussen beide
budgetten.
Het college van burgemeester en schepenen heeft hierover positief advies uitgebracht op
25 februari 2019.
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft aanpassing 6 van het meerjarenplan en het
budget 2019 van het OCMW vastgesteld op 28 februari.
Omdat het bedrag van de gemeentelijke toelage verhoogd wordt moet de aanpassing van
het meerjarenplan van het OCMW nog ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden
voorgelegd.

3.

Vaststelling brandweerdotatie 2019

De gemeente Wetteren maakt deel uit van de hulpverleningszone Zuid-Oost. De begroting
2019 van de hulpverleningszone Zuid-Oost voorziet in een totaal aan gemeentelijke
exploitatietoelagen van 14.282.203,10 euro en in een totaal aan gemeentelijke
investeringstoelagen van 3.117.471,73 euro.

toelichting gemeenteraad 03/04/2019

1

Hiervan is 1.054.026,74 euro exploitatietoelage en 320.787,84 euro investeringstoelage ten
laste van de gemeente Wetteren.
De exploitatietoelage is in het budget van de gemeente voorzien onder AR 6494000 – BI
041000. De investeringstoelage is voorzien onder investeringsenveloppe IEOVERIG – AR
6640000 – BI 041000. De bedragen komen niet overeen met het budget 2019 van de
gemeente Wetteren zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 december 2018. Dit
komt omdat de initiële ontwerpbegroting van de hulpverleningszone werd gewijzigd ten
gevolge van het niet goedkeuren van de begrotingswijziging 2018 en de beslissing omtrent
de roerende goederen. De gemeente zal de gewijzigde bedragen overnemen in haar
eerstvolgende budgetwijziging, zodat de dotaties overeenstemmen.

Infrastructuur
4.

Asfalteringswerken 2019-2020-2021-2022: goedkeuring instap
raamovereenkomst Farys

Er diende door de gemeente een nieuwe aanbesteding te worden georganiseerd in 2019
om straten opnieuw te asfalteren aangezien het contract van 2018 niet meer verlengbaar
was. Farys/TMVW treedt op als aankoopcentrale wat betreft de opdracht “Herstelwerken in
gietasfalt”. De administratie heeft geïnformeerd om mogelijks in te stappen in deze
raamovereenkomst.
Aangezien Farys/TMVW optreedt als aankoopcentrale, kan men ervan uitgaan dat het
contract een voordelig tarief aanbiedt aan de instappende gemeenten.
Indien de gemeente wenst in te stappen, zal een éénmalige instapkost van
€ 250 (excl. btw) aangerekend worden door Farys/TMVW.
De aannemer die de raamovereenkomst toegewezen gekregen heeft, is: Stadsbader NV,
Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke.
De opdracht bij Farys is van start gegaan op 01 juli 2018 en loopt tot 30 juni 2022. Indien
de gemeente instapt, kan men tot einde contract opdrachten bezorgen aan firma
Stadsbader NV.
De opdrachtstelling gebeurt rechtstreeks door de gemeente aan firma Stadsbader NV.
Facturatie gebeurt rechtstreeks door de aannemer aan de gemeente.
De administratie stelt voor om in te stappen in het raamcontract van Farys.

Interne zaken
5.

Deontologische commissie: nominatieve vaststelling

Ingevolge de goedkeuring van de deontologische code tijdens de gemeenteraad van 26
februari 2019 moet een deontologische commissie worden opgericht. De commissie moet
waken over de naleving van de deontologische code.
De gemeenteraad benoemt de leden en duidt de voorzitter aan. Alle fracties moeten deel
uitmaken van de deontologische commissie.
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Er wordt voorgesteld de commissie van de burgemeester te laten fungeren als
deontologische commissie. Deze commissie bestaat uit volgende leden:
 Karel Van Imschoot
 Albert De Geyter
 Walter Govaert
 Tony Van Heuverswyn
 Marianne Gorré
 Herman Maudens
 Jan Tondeleir
 Peter Blancquaert
 Wouter Bracke
Aan de raad wordt gevraagd dit goed te keuren.

6.

Verkiezing van de politieraadsleden

De Deputatie van de Federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen heeft in zitting van 21
februari 2019 de verkiezing van de politieraadsleden door de gemeenteraad van, Wetteren
van 16 januari in herstelde zin geldig verklaard.
Tegen deze beslissing van de Deputatie kan beroep aangetekend worden bij de Raad van
State binnen de 15 dagen.
De kandidatenlijst werd opgemaakt op basis van de ingediende akten van voordracht,
waarbij volgende personen werden voorgedragen als kandidaat-effectief lid of als
kandidaat-opvolger van de politietraad van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen:
Voornaam naam

1ste opvolger

Wouter Bracke

Kathy Mertens

2de opvolger

3de opvolger

Albert De Geyter
Marianna Gorré
Walter Govaert

Antoine
Van Heuverswyn

Johan D’Hauwe

Antoine
Van Heuverswyn

Herman Strobbe
Jan Tondeleir

Piet Van Heddeghem

Annelien Van Der Gucht

Peter Blancquaert

Sofie Wijmeersch

Antoine Van Heuverswyn

Walter Govaert

Johan D’Hauwe

Walter Govaert

Karel Van Imschoot
De kandidatenlijst werd niet gedateerd en ondertekend door de burgemeester.
Op één voordrachtakte werd de geboortedatum van de kandidaat-opvolgers niet ingevuld.
Daarnaast werden op een voordrachtakte per kandidaat-effectief lid 3 kandidaat-opvolgers
voorzien. Artikel 12, 5de lid van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus voorziet dat elk effectief lid één
of twee opvolgers kan hebben.
toelichting gemeenteraad 03/04/2019

3

Een effectief lid met drie opvolgers is niet wettelijk voorzien en dus ook niet toegelaten.
Terecht werd telkens de 3de kandidaat-opvolger op het proces-verbaal niet weerhouden als
verkozen.
Alle kandidaten hebben hun voordracht gewilligd.
Mevrouw Sofie Wijmeersch is echter niet verkozen als gemeenteraadslid en legde ook de
eed hiervoor niet af. Zij voldoet dus niet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarde.
Het proces-verbaal van de kiesverrichtingen vermeldt dat de stemming in openbare zitting
in één stemronde verliep volgens het principe van het meervoudig stemrecht waarbij elk
lid van de gemeenteraad beschikte over 5 stemmen.
Het resultaat van de stemming stemt overeen met het proces-verbaal.
Er werden geen bezwaren tegen deze verkiezing ingediend.
De Deputatie kan dan ook:
 op basis van artikel 18ter WGP de verkiezingsuitslag herstellen waarbij de verkiezing van
mevrouw Sofie Wijmeersch als tweede opvolger van mevrouw Annelien Van Der Gucht
wordt vernietigd;
 de verkiezing in aldus herstelde zin geldig te verklaren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hier kennis van te nemen.

Intergemeentelijke samenwerking
7.

Goedkeuring jaarverslag Woonplus en verdeling van subsidies

Artikel 21 van de statuten van Woonplus bepaalt dat het project de jaarrekeningen en het
jaarverslag ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraden. Het beheerscomité bepaalde
hiertoe de procedure.
In een brief van 28 november 2019 keurde Wonen-Vlaanderen het financieel verslag en
activiteitenverslag betreffende het negende werkingsjaar goed (1 juli 2017 – 30 juni 2018).
De stuurgroep stelde op 15 januari 2019 het volledige jaarverslag samen en bepaalde de
aanwending en verdeling van de subsidies volgens artikel 20 van de statuten. Dat bepaalt
dat de subsidies eerst aangewend worden om de loonkost van de coördinator te betalen
en dan de werkingskosten. Het resterende saldo wordt verdeeld à rato van 1/4de voor
Laarne en Wichelen en 1/2de voor Wetteren. De subsidies voor Wetteren bedragen €
31.208,52 te verdelen over OCMW en gemeente.
Het college van burgemeester en schepenen van de beherende gemeente Laarne keurde
op 17 januari 2019 het jaarverslag en de voorgestelde aanwendingen en verdeling van de
subsidies goed. Op 18 februari 2019 werd dit eveneens goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen van Wetteren.
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Het jaarverslag en de voorgestelde aanwendingen en verdeling van de subsidies dient
verder ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad van elke gemeente
van het samenwerkingsverband Wetteren, Laarne en Wichelen.

8.

Interlokale vereniging Burensportdienst Schelde-Durme: aanstelling
vertegenwoordiger en plaatsvervanger

Door de vernieuwing van de gemeenteraad dienen nieuwe afgevaardigden te worden
aangesteld in de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme.
De vertegenwoordiger is steeds de schepen van sport. Momenteel is dit de heer Dietbrand
Van Durme.
De plaatsvervanger moet een gemeenteraadslid zijn.
Zij worden aangesteld voor de duur van de legislatuur.
Aan de raad wordt gevraagd een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden in
de interlokale vereniging Burensportdienst.

9.

DDS: bijzondere algemene vergadering van 4 april 2019

De eerstvolgende vergadering van DDS vindt plaats op 4 april 2019 om 19.00 in de
kantoren van de maatschappelijke zetel te Dendermonde, Bevrijdingslaan 201.
Op de dagorde staan volgende agendapunten:


Verwelkoming

 Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers
 Verslag van de bijzondere en buitengewone algemene vergadering van 10 december
2018 en het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2018
 Benoeming van de bestuurders
 Vaststelling van de rangorde van de door de gemeenten aangeduide “bestuurders met
raadgevende stem”
 Diversen
In de zitting van de gemeenteraad van 26 februari 2019 werden vier lasthebbers van de
algemene vergadering aangesteld, evenals vier plaatsvervangers.
 Jan Tondeleir, Marianne Gorré
 Herman Strobbe, Dietbrand Van Durme
 Albert De Geyter, Alain Pardaen
 Johan D’Hauwe, Freija Colpaert
Aan de raad wordt gevraagd de agenda goed te keuren.

10. DDS: aanstelling 3 bestuurders
Op 14 maart 2013 wordt op grond van artikel 46 e.v. van het decreet intergemeentelijk
samenwerkingsverband van 6 juli 2001 de raad van bestuur van DDS opnieuw
samengesteld.
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Ingevolge artikel 23 van de statuten van DDS heeft onze gemeente recht op 3 mandaten.
Men kan een kandidaat voordragen die geen lid is van de gemeenteraad, maar in dat geval
dient de voordracht uitdrukkelijk te worden gemotiveerd waarbij de deskundigheid van de
kandidaat met betrekking tot het statutaire doel van de vereniging duidelijk wordt
aangetoond. Gemeenten die meerdere kandidaten mogen voordragen, dienen minstens 1
kandidaat van een ander geslacht voor te dragen.
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering bij
geheime stemming.
Aan de raad wordt gevraagd deze personen aan te stellen.

11. DDS: aanstelling 2 bestuurders met raadgevende stem
De deelnemers hebben recht op maximum twee “leden van de Raad van Bestuur met
raadgevende stem”. Deze afgevaardigden worden verkozen uit de leden van de
gemeenteraad die verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozen deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het
OCMW. Hun aanduiding wordt meegedeeld aan de algemene vergadering die overgaat tot
de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de
gemeenteraden.
Aan de raad wordt gevraagd 2 leden met raadgevende stem aan te duiden.

12. Poolstok bvba: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
algemene vergadering
Voor Poolstok bvba dient er een vertegenwoordiger te worden aangeduid voor de
algemene vergadering voor de duur van de legislatuur. De vertegenwoordiger kan een
mandataris zijn, maar dit is niet verplicht. Er kan ook een plaatsvervangend
vertegenwoordiger worden aangeduid, maar het is niet verplicht.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te
duiden voor de duur van de legislatuur.

13. Eigen Dak: uitnodiging verhuringscommissie 27.03.2019
De volgende vergadering van de verhuringscommissie van Eigen Dak vindt plaats op
27 maart 2019 om 17.00 in het bureel aan Felix Beernaertsplein 55/01 te Wetteren.
De afgevaardigde wordt op de huidige zitting aangesteld.
Aan de raad wordt gevraagd de agenda en het verslag van de vorige vergadering van
30 januari 2019 goed te keuren.
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Aankoop- en contractbeheer
14. Schorsing gemeenteraadsbesluit 13/12/2018 ivm verkoop van het perceel
kadastraal gekend als 2de afdeling sectie E zonder nummer
Kennisgeving aan de gemeenteraad van het besluit van de gouverneur tot schorsing van de
gemeenteraadsbeslissing van 13/12/2018 betreffende de goedkeuring van de verkoop van
het perceel kadastraal gekend als 2de afdeling sectie E zonder nummer.
algemeen directeur

voorzitter

Pieter Orbie

Marianne Gorre
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