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OPENBARE ZITTING
Notulen
1.

Notulen van de gemeenteraad van 28 mei 2019

De gemeenteraad keurt dit goed.

Aankoop- en contractbeheer
2.

Binnenkouter: overdracht wegenis

Het verzoek tot overdracht van de wegenis gelegen te Binnenkouter wordt door de Sociale
Bouw- en Kredietmaatschappij kortweg SBK uit Dendermonde herhaald.
Na overleg met de interne diensten, stelt de administratie voor om de gemeten
oppervlakte van 5.866,06m² thans gekend als Binnenkouter, op te nemen in het openbaar
wegenisnet.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:
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3.

Liefkenshoek: recht van gebruik voor oprichting EL-cabine

Voor de oprichting van een nieuwe elektriciteitscabine werd in opdracht van Fluvius een
overeenkomst opgesteld houdende het ‘recht van gebruik’ op een deeltje van het openbaar
domein ( 25,70m² - 1ste afd, sc A deel van 951V10).
Aan de raad wordt gevraagd zich akkoord te verklaren om een recht van gebruik aan
Fluvius te verlenen.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:
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Financiën
4.

AGB: jaarrekening 2018

Voor de jaarrekening 2018 zijn volgende kerncijfers belangrijk:
 Balanstotaal: 17.130.407,65 euro
 Gecumuleerd budgettair resultaat: 1.579.544,37 euro
 Winst van het boekjaar: 264,83 euro


winstuitkering: 264,83 euro
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De administratie stelt voor om de jaarrekening 2018 goed te keuren en om na de
goedkeuring, de bestuurders kwijting te verlenen.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:
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5.

Kathy Mercie-Mertens, Wouter Bracke

Kerkfabrieken: jaarrekening 2018

Kerkfabrieken Sint-Gertrudis, Sint-Martinus Massemen en Sint-Anna dienden hun
jaarrekeningen 2018 in. Het Centraal Kerkbestuur van 3 april 2019 keurde deze
jaarrekeningen 2018 goed. Deze werden voor de 1ste maal overgemaakt via “religiopoint”.
Het digitale platform voor de kerkfabrieken.
Het gemeentebestuur betaalde in 2018 volgende toelage uit aan deze kerkfabrieken:
Kerkfabriek

Exploitatie toelage

Investeringstoelage

Sint-Gertrudis

48.993,31

81.093,40

Sint-Martinus

16.439,38

34.887,27

5.944,36

0,00

71.377,05

115.980,67

Sint-Anna
Totaal

Betoelaagde investeringen Sint-Gertrudiskerk:
 aankoop vitrinekasten voor de nonnenpoppenverzameling, bedrag 7.623 euro
 beveiliging kerk: 60.907,19 euro
 verlichting kerk: 12.563,23 euro
Betoelaagde investeringen Sint-Martinuskerk Masssemen:
 aankoop bliksemafleider, bedrag 10.265,64 euro
 2de schijf erelonen, restauratiedossier kerk: bedrag 24.621,63 euro
De administratie stelt voor dit dossier gunstig te adviseren.
De gemeenteraad keurt dit goed.
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Stemming
voor:
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6.

Kathy Mercie-Mertens, Paul Lauwers, Wouter Bracke

Gemeente: vaststellen jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 van de gemeente sluit af met € 29.589.997 exploitatieuitgaven
(96 % van het budget) en € 34.704.161 exploitatieontvangsten (99,8 % van het budget).
Er is dus een overschot van € 5.114.164. Het exploitatieoverschot werd in het budget nog
geraamd op € 4.037.587.
Er werd voor een bedrag van € 6.993.081 aan investeringen uitgevoerd. Er waren ook voor
€ 398.400 investeringsontvangsten. Er werden geen nieuwe leningen opgenomen.
De jaarrekening voldoet aan de vereiste evenwichten. De cash-flow bedraagt € 4.805.254
en de autofinancieringsmarge € 3.175.674.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:
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0
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7.

Kathy Mercie-Mertens, Wouter Bracke

OCMW: kennisneming jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 van het OCMW wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de
gemeenteraad.
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De jaarrekening 2018 van het OCMW sluit af met een exploitatieoverschot van € 449.437.
In het budget 2018 werd het exploitatieresultaat nog geraamd op € 422.068. 88,5 % van
de gebudgetteerde kosten werden uitgegeven en 88,9 % van de gebudgetteerde
opbrengsten werden ontvangen. Deze lagere percentages hebben als oorzaak de lagere
graad sociale tewerkstelling (op niveau van zowel loonkost als subsidies).
Er werd in 2018 voor een bedrag van € 696.411 geïnvesteerd. Dit betreft o.m. de
renovatiewerken aan de dubbelwoning Oordegemsesteenweg 72-74 en de aankoop van de
woning Wegvoeringstraat 110. In het investeringsbudget werd ook de ontvangst van de
VIPA-subsidie van € 679.201 voor het Lokaal Dienstencentrum geboekt.
Er werden in 2018 geen nieuwe leningen opgenomen.
De autofinancieringsmarge bedraagt € 52.836.
De gemeenteraad neemt hiervan kennis.

Infrastructuur
8.

N 462 (fase 2)-aanleg fietspaden: goedkeuring addendum koepelmodule
42025/6 met modules 4a en 17b - aanpassing duurtijd

Voor de aanleg van fietspaden langsheen de N462 werd koepelmodule 42025/1 met
module 13 afgesloten tussen de partijen MOW (departement mobiliteit en openbare
werken), gemeente Wetteren en VVM (Vlaamse Vervoersmaatschappij). Via deze
koepelmodule engageren de partijen zich het project of de activiteiten met betrekking tot
de aanleg van fietspaden te Wetteren (N462 vanaf de Zuidlaan tot de grens met SintLievens-Houtem (kmpt 0,0 tot 5,9) te verwezenlijken. Module 13 legt vast dat het gewest de
aanleg van de fietspaden voor 100% subsidieert.
Voor dit project werd eveneens een koepelmodule 42025/6 met modules 4a en 17b
afgesloten.
De module 4a heeft als doel de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de ruimtelijke
kwaliteit te verbeteren door een aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting aan te
brengen of te vernieuwen in doortochten van gewestwegen en in overgangsgebieden in
bebouwde omgeving.
De module 17b heeft als doel het aanbrengen van een verlichting ter hoogte van:
 kruispunten en wegvakken van een primaire of secundaire gewestweg
 heringerichte kruispunten van lokale gewestwegen

 wegvakken van lokale gewestwegen waar fietspaden van het bovenlokale, functionele
fietsroutenetwerk aangelegd of verbeterd worden.
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Tot op heden is men nog niet kunnen starten met de uitvoering van fase 2 van dit project
(N462 vanaf Brusselsesteenweg tot Sint-Lievens-Houtem). De koepelmodule 42025/6 werd
ondertekend op 28 juli 2009 en is slechts 10 jaar geldig. Dit wil zeggen dat de module
moet verlengd worden gezien de uitvoering van fase 2 nog steeds gewenst is.
Om deze reden werd een addendum aan koepelmodule 42025/6 met modules 4a en 17b
opgesteld.
In dit addendum wordt voorgesteld om volgende wijzigingen aan te brengen:
Art.2: Looptijd koepelmodule
In de koepelmodule 42025/6 met modules 4a en 17b wordt Artikel 1. Voorwerp van deze
overeenkomst paragraaf 2 Overzicht modules vervangen door volgende tekst:
Deze koepelmodule is samengesteld uit volgende module:
Module 4 – aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting van een gewestweg,
geplaatst door de lokale overheid
42025/6/4a

met looptijd van 28/07/2009 tot 27/07/2029

Module 17 – verlichting van een gewestweg, geplaatst door het gewest
42025/6/17b

met looptijd van 28/07/2009 tot 27/07/2029

Art.3: Duur van de module
In de module 4 horende bij de koepelmodule 42025/6 wordt in artikel 6 de tekst “10 jaar”
vervangen door de tekst “20 jaar”.
In de module 17 horende bij de koepelmodule 42025/6 wordt in artikel 6 de tekst “10 jaar”
vervangen door de tekst “20 jaar”.
Het college verklaarde zich akkoord met de verlenging van de duurtijd van de
koepelmodule 42025/6 met modules 4a en 17b.
De administratie stelt aan de raad voor akkoord te gaan met het opgemaakte addendum.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

27

Alain Pardaen, Marianne Gorre, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Claudine De Pauw,
Freija Colpaert, Herman Maudens, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve,
Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sabas Moschidis,
Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke

tegen:

0

onthouding:

0
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Sociale zaken
9.

ASZ: bevestiging borgstellingen

Bij het opstarten van het ASZ 1.1 dient het KBC kredietcomité de kredietoverdracht van
ASZ 1.0 naar ASZ 1.1 goed te keuren.
Het kredietcomité kan deze overdracht echter enkel goedkeuren indien de borgstellingen
in juni 2019 formeel herbevestigd worden door de OCMW’s. Indien dit niet gebeurt, kunnen
de leningen niet worden ingebracht in ASZ 1.1.
De administratie stelt voor de borgstellingen formeel te herbevestigen.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
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Kathy Mercie-Mertens

Stadsontwikkeling
10.

Goedkeuring addenda overeenkomsten Cordonnier

Naar aanleiding van de heroriëntering van de plannen met betrekking tot de site
Cordonnier, is het nodig dat er addenda aan de oorspronkelijke contracten met
architectenbureau De Smet – Vermeulen worden toegevoegd.
Het gaat om addenda met betrekking tot:


Overeenkomst A0: de basisovereenkomst voor het opmaken, uitvoeren en
superviseren van het masterplan voor de Cordonniersite te Wetteren. Hierbij gaat
het concreet om het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de integratie van
een jeugdhuis en repetitieruimte in het voormalige fabrieksgebouw van Cordonnier
én een haalbaarheidsstudie voor de permanente inrichting van een kunstacademie
in het voormalige fabrieksgebouw van Cordonnier.



Overeenkomst A1: de basisovereenkomst voor de volledige architectuuropdracht
van de integratie en uitbreiding van de kunstacademies (beeld en muziek) in de
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Cordonniersite te Wetteren met fietsenberging en ondergrondse parkeergarage.
Dit addendum heeft betrekking tot het schrappen van de nieuwbouw voor
ééngemaakte kunstacademie en geeft de opdracht om de huidige gebouwen voor
de Academie voor Beeldende Kunsten in te richten als gebouw voor academie
muziek en woord.


Overeenkomst A2: de basisovereenkomst voor de volledige architectuuropdracht op
de Cordonniersite te Wetteren van volgende loten: - Lot 1: de renovatie +
nieuwbouw/uitbreiding van de bestaande voormalige Cordonniergebouwen - Lot 2
en 3: de nieuwbouw van een of meerdere woongebouwen met ondergrondse
parkeergarage. Dit addendum gaat concreet over de herbestemming van het
voormalige fabrieksgebouw tot een Academie voor Beeldende Kunsten én het
schrappen van woonontwikkeling ter hoogte van het voormalige secretariaat van
Cordonnier.

Omwille van de grootorde van de aanpassingen is het nodig dat de addenda ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad keurt dit goed.
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Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Ira Lina Piscador,
Peter Blancquaert, Sofie Wijmeersch

11.

Korte Massemsesteenweg 44-54: wegenis met openbaar karakter OMV_2018147196 - 2019/38

Op 2 februari werd een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een
appartementsgebouw (24 units) en carports na sloop bestaande bebouwing.
Het appartementsgebouw wordt voorzien haaks op de straat en op een afstand van de
weg. Er wordt een gedeelte wegenis voorzien die leidt naar de carports en
bezoekersparkeerplaatsen achteraan het terrein. De indeling van het terrein is ook te zien
op het inplantingsplan.
Er is geen zone voor afvalophaling, noch een zone voor brievenverdeling voorzien aan de
straatzijde. Het perceel wordt ook niet afgesloten van het openbaar domein door een poort
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of hek. Bijgevolg heeft de wegenis een openbaar karakter, gelet op de feitelijke gegevens
van het dossier.
De gemeenteraad is bevoegd voor de publieke wegenis, hetgeen duidt op het
gebruiksrecht.
Gezien de wegenis enkel dient voor de bewoners en bezoekers van het project wordt
voorgesteld om het tracé van de wegenis goed te keuren, en om als voorwaarde op te
nemen dat aan straatzijde er een zone voor afvalverzameling en een zone voor
brievenbussen wordt voorzien. Zo wordt het doorgaande verkeer op het gebied beperkt tot
de strikt noodzakelijke gebruikers (bewoners en bezoekers).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zich akkoord te verklaren met het tracé van de
wegenis.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:
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12.

Ira Lina Piscador

Goedkeuring Jaarverslag Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst
Schelde - Durme

De intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde – Durme is een intergemeentelijk
samenwerkingsverband tussen de gemeenten van Hamme, Zele, Dendermonde,
Buggenhout, Lebbeke, Berlare, Laarne en Wichelen.
De organisatie heeft 4 doelstellingen, zijnde het opmaken van een beleidsvisie, adviseren en
ondersteunen van de gemeentediensten, zorgen voor een publiekswerking/sensibilisering
in kader van Onroerend Erfgoed en als knooppunt van een erfgoednetwerk fungeren.
Enkele van de acties van 2018 zijn:
 de actualisering van de inventaris Onroerend Erfgoed (projectmatig per gemeente –
Wetteren werd afgerond in mei 2019)
 advisering van de gemeenten bij beoordeling vergunningsaanvragen die betrekking
hebben op Onroerend Erfgoed
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 organisatie publieksparticipatie (Reveil 2018, Open Monumentendag, Project
Kapellekesgangers, …)
De totale ontvangsten, die bestaan uit een deel subsidie van de Vlaamse Overheid en een
deel inbreng van de gemeenten (€ 0,15/inwoner) bedroegen € 99.411,31.
De totale kosten voor het jaar bedroegen € 57.378,70.
Er werd een resultaat van € 42.031,61 gerealiseerd, die wordt overgedragen als
reserveopbouw: € 18.044,97 voor reserveopbouw Onroerend Erfgoed en € 23.987,64 voor
reserveopbouw gemeentelijke bijdragen.
Volgens de statuten van de projectvereniging dienen het jaarverslag en de jaarrekening ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het jaarverslag en de jaarrekening van IOED
Schelde-Durme van 2018 goed te keuren.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:
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Vrije tijd
13.

Dijk92 (wijziging projectvereniging Cultuurdijk): goedkeuring statuten en
instap

Wetteren was de voorbije legislaturen lid van twee bovenlokale cultuursamenwerkingen: de
projectvereniging ‘Cultuurdijk’ (cultuurcentra en roerend erfgoed) en de intergemeentelijke
vereniging ‘De Leesdijk’ (bibliotheken). Wetteren werkte hiervoor samen met Berlare,
Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wichelen en Zele. De
samenwerkingen tussen de cultuurcentra en bibliotheken vonden hun juridische basis in
het decreet op het Lokaal Cultuurbeleid (ondertussen opgeheven t.v.v. het decreet op het
Lokaal Bestuur).
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Op 15 juni 2018 keurde het Vlaamse Parlement het decreet op de Bovenlokale
Cultuurwerking goed. Dit decreet treedt vanaf 1 januari 2020 in voege. Dit decreet geeft
aan intergemeentelijke samenwerkingen kans om een structurele subsidie aan te vragen.
De Vlaamse Overheid vraagt dat de samenwerking een regierol opneemt binnen de eigen
samenwerkingsregio. De Vlaamse Overheid voorziet een maximale subsidie van 100.000,00
euro indien de gemeenten eenzelfde bijdragen.
Rekening houdend met de traditie van samenwerking beslisten de raad van bestuur van
Cultuurdijk en de raad van beheer van De Leesdijk te streven naar de maximale structurele
werkingssubsidie. Om de door de overheid gevraagde regierol en transversale
samenwerking tussen de verschillende regionale actoren te garanderen, is het opportuun
om de aparte cultuursamenwerkingen onder te brengen in één structuur met een
vernieuwde naam ‘Dijk92’.
Op 8 mei 2019 keurde de raad van bestuur van Cultuurdijk via een statutenwijziging deze
hervorming goed. Overeenkomstig de statuten vraagt de projectvereniging aan de
gemeente om ook de statutenwijziging goed te keuren. Door de goedkeuring treedt
Wetteren tot tot ‘Dijk92’ voor de periode 2020-2025 en engageert ze zich tot een financiële
bijdrage van 0,53 euro per inwoner voor deze periode (bovenop de al eerder goedgekeurde
bijdrage voor de Erfgoedcel van 0,20 euro per inwoner tot eind 2020).
De gemeenteraad keurt dit goed.
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tegen:

1

Wouter Bracke

onthouding:

1

Kathy Mercie-Mertens

14.

Dijk92: goedkeuring cultuurnota en meerjarenbudget

Het decreet op de Bovenlokale Cultuurwerking legt de voorwaarden vast waaraan
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten voldoen om in aanmerking te
komen voor een structurele werkingssubsidie. Een van die voorwaarden is het indienen van
een cultuurnota die:
 blijk geeft van een transversale, gedragen en consistente visie op het bovenlokale
cultuurwerk binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband;
 aantoont hoe het samenwerkingsverband een regisseursrol als verbinder, facilitator en
verduurzamer van het bovenlokale culturele veld zal opnemen.
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De voorbije maanden werkte een collega-werkgroep van bibliothecarissen, directeurs van
cultuur- en gemeenschapscentra, cultuurbeleids- en erfgoedcoördinatoren onder
begeleiding van een externe consultant aan de opmaak van de cultuurnota.
Deze cultuurnota voorziet 5 strategische doelstellingen, telkens gekoppeld aan een
specifieke functie:
1. radarfunctie: Dijk92 screent de regio en heeft het potentieel voor bovenlokale
cultuurwerking geactualiseerd in kaart
2. knooppuntfunctie: Dijk92 integreert, ondersteunt, versterkt, verbreedt en vernieuwt
sectorspecifieke culturele samenwerkingsverbanden met bijzondere aandacht voor nog
meer transversaal en vernieuwend denken
3. netwerkfunctie: Dijk92 faciliteert en stimuleert ontmoeting en bovenlokale
samenwerking van culturele actoren in de regio met actoren uit zowel andere culturele
als niet-culturele sectoren
4. steunpuntfunctie: Dijk92 stimuleert, faciliteert, ondersteunt en deelt vernieuwende
culturele praktijken met een (potentieel) karakter
5. kennisfunctie: Dijk92 verzamelt, deelt en verspreidt expertise en kennis over praktijken
en ontwikkelingen die inspirerend en relevant zijn voor de uitbouw van een stevige
bovenlokale cultuurwerking.
Naast 5 strategische doelstellingen zijn er ook 5 strategische uitdagingen weerhouden. Elke
uitdaging is gekoppeld aan een of meer functies:
1. Natuur, water en erfgoed bieden inspiratie en vormen de leidraad voor de uitbouw van
een consistente bovenlokale cultuurwerking.
2. Actief verkennen van verbindende en vernieuwende culturele dynamieken in wijken,
dorpen en deelgebieden en de (meer)waarde ervan lokaal en bovenlokaal
(op)waarderen.
3. Wegwerken van drempels voor cultuurparticipatie en cultuureducatie, met bijzondere
focus op moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen.
4. Kansen uit digitalisering en technologie benutten om maatschappelijke meerwaarde te
creëren voor de regio en om zijn culturele actoren en inwoners te versterken.
5. Bewust plaats open houden: witruimte om creatief, innovatief en uitnodigend om te
gaan met onverwachte uitdagingen en opportuniteiten.
Op 8 mei keurde de raad van bestuur van de projectvereniging de cultuurnota (inclusief)
meerjarenbegroting goed. De projectvereniging vraagt nu ook aan de gemeente de
goedkeuring hiervan.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

25

Alain Pardaen, Marianne Gorre, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Claudine De Pauw,
Freija Colpaert, Herman Maudens, Ira Lina Piscador,
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Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers,
Peter Blancquaert, Sabas Moschidis, Sofie Wijmeersch,
Tony Van Heuverswyn
tegen:

1

Wouter Bracke

onthouding:

1

Kathy Mercie-Mertens

15.

Dijk92: aanstelling afgevaardigden en plaatsvervanger raad van bestuur

De statuten van projectvereniging Dijk92 legt de samenstelling van de raad van bestuur
vast. Deze bestaat per gemeente uit:
 een bestuurder met stemrecht: statutair voorbehouden aan de schepen van cultuur
 een plaatsvervanger voor de bestuurder met stemrecht: afgevaardigd door een partij die
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen
 een vertegenwoordiger zonder stemrecht: afgevaardigd door een partij waarvan geen
enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeenteraad keurt dit goed. Volgende personen werden aangeduid:
- Robbe De Wilde: bestuurder met stemrecht
- Dietbrand Van Durme: plaatsvervangend bestuurder met stemrecht
- Paul Lauwers: vertegenwoordiger zonder stemrecht
Stemming






16.

bestuurder met stemrecht: Robbe De Wilde
voor:

23

tegen:

1

onthouding

3

plaatsvervangend bestuurder met stemrecht: Dietbrand Van Durme
voor:

23

tegen:

1

onthouding

3

vertegenwoordiger zonder stemrecht: Paul Lauwers
voor:

23

tegen:

1

onthouding

3

Wijziging subsidiereglement particuliere jeugdwerkinitiatieven

De jeugddienst stelt voor om de subsidiereglementen ‘particuliere jeugdwerkinitiatieven
financiële ondersteuning’ en ‘kadervorming particulieren’ aan te passen. Dit op vraag van de
jeugdraad, speelplein WESP en opmerkingen van Audit Vlaanderen. Daarnaast was een
aanpassing na de ontbinding van vzw JOC EXiXion noodzakelijk, aangezien deze vzw met
naam in het reglement opgenomen is. De grootste problemen zijn hiermee aangepakt.
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In de toekomst zijn grotere aanpassingen nodig, maar hierbij is een integrale aanpak
binnen vrije tijd noodzakelijk, bijv. op het gebied van de uitleendienst en projectsubsidies.
De belangrijkste aanpassingen van het subsidiereglement particuliere
jeugdwerkinitiatieven:
 Professionele security: 75% van de kosten worden terugbetaald met een maximum van
750 euro – nu is dit 50% met een maximum van 400 euro. Jeugdverenigingen maken
hier grote kosten voor bij hun fuiven, de 400 euro is dan niet toereikend.
 De jeugdraadverplichting valt weg, omdat dit niet toegelaten is volgens decreet lokaal
jeugdbeleid. De verplichting wordt een puntensysteem binnen de werkingssubsidie voor
jeugdverenigingen. Ook voor medewerking op activiteiten zijn nu punten te verkrijgen.
 De tekst JOC EXiXion is overal verwijderd. Het subsidiedeel voor het jeugdhuis blijft wel
bestaan, om een mogelijke nieuwe vereniging wel te kunnen subsidiëren in de
toekomst.
 De percentages van de verdeling zijn aangepast, zodat professionele security ook nu
helemaal opgenomen is in de verdeling. Dit was eerst niet het geval. De effectieve
uitbetaling veranderd hier bijna niet door, hoewel de percentages lager zijn.
 Het jeugdhuisoverschot wordt toegevoegd aan het reservefonds.
 Bij het reservefonds wordt de mogelijkheid toegevoegd om het restant te verdelen over
de verenigingen op basis van het aantal leden. Dit kan enkel wanneer er geen
voorstellen zijn voor bijv. jubilea van verenigingen of andere projecten.
 Ook voor kadervorming van leiding van jeugdverenigingen wordt 50% terugbetaald met
een maximum van 100 euro.
De jeugdraad keurt de aanpassing van het subsidiereglement goed.
De administratie stelt voor om het voorstel goed te keuren.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

27

Alain Pardaen, Marianne Gorre, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Claudine De Pauw,
Freija Colpaert, Herman Maudens, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve,
Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sabas Moschidis,
Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke

tegen:

0

onthouding:

0

17.

Wijziging subsidiereglement kadervorming particulieren
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De jeugddienst stelt voor om de subsidiereglementen ‘particuliere jeugdwerkinitiatieven
financiële ondersteuning’ en ‘kadervorming particulieren’ aan te passen. Dit op vraag van de
jeugdraad, speelplein WESP en opmerkingen van Audit Vlaanderen.
De belangrijkste aanpassingen voor het subsidiereglement kadervorming particulieren zijn:
 50% van de kosten worden terugbetaald met een maximum van 100 euro. Dit was nu
maximaal 75 euro, terwijl een animatorcursus 190 euro kost.
 Mensen in armoede krijgen het gehele bedrag terugbetaald.
 De maximumleeftijd gaat omlaag van 35 naar 30 jaar, net zoals in reglementen van
andere gemeenten.
De administratie stelt voor de wijzigingen aan het subsidiereglement ‘kadervorming
particulieren’ goed te keuren.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

25

Alain Pardaen, Marianne Gorre, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Claudine De Pauw,
Freija Colpaert, Herman Maudens, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers,
Peter Blancquaert, Sabas Moschidis, Sofie Wijmeersch,
Tony Van Heuverswyn

tegen:

2

onthouding:

0

Kathy Mercie-Mertens, Wouter Bracke

Intergemeentelijke samenwerking
18.

Rapportering sociaal verhuurkantoor Laarne- Wetteren-Wichelen

De algemene vergadering van het SVK keurde op haar vergadering van 14 maart 2019 de
volgende documenten goed:


De jaarrekening van 2017



De begroting van 2018 met het resultaat op 31 december 2018



De begroting voor 2019



Het inhoudelijk jaarverslag van het SVK

Conform het samenwerkingsprotocol met SVK dat dateert van 27 januari 1997 werden de
rekeningen en het ontwerp van begroting van het SVK nagekeken en voor akkoord
goedgekeurd op de zitting van het college van burgemeester en schepenen op 20 mei
2019.

Besluitenlijst gemeenteraad 25/06/2019

15

De administratie legt de rekeningen en de ontwerpbegroting ter goedkeuring voor aan de
gemeenteraad.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

25

Alain Pardaen, Marianne Gorre, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Claudine De Pauw,
Freija Colpaert, Herman Maudens, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers,
Peter Blancquaert, Sabas Moschidis, Sofie Wijmeersch,
Tony Van Heuverswyn

tegen:

2

onthouding:

0

19.

Kathy Mercie-Mertens, Wouter Bracke

Scheldelandschapspark: aanstelling afgevaardigde in RVB

Binnen de nv Scheldelandschapspark werden alle bestuurders benoemd voor een
periode van 4 jaar tot de datum van de algemene vergadering van 5 mei 2023.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden.
De gemeenteraad keurt dit goed. Schepen Herman Strobbe wordt aangeduid als
afgevaardigde
Stemming
Stemmen voor:

19

Stemmen tegen:

2

Onthoudingen:

6

Ongeldig

0

20.

vzw MEDOV (Medisch Oost-Vlaanderen): aanstelling afgevaardigde en
plaatsvervanger in algemene vergadering

Vzw MEDOV deelt mee dat voor iedere gemeente die lid is van de vzw een
vertegenwoordiger kan worden aangeduid in de algemene vergadering. Er wordt
voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur en ook een plaatsvervanger
aan te duiden.
De gemeenteraad keurt dit goed. Schepen Lieve De Gelder en burgemeester Alain Pardaen
worden respectievelijk aangeduid als afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde
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Stemming




21.

afgevaardigde: Lieve De Gelder
voor:

21

tegen:

1

onthouding

5

plaatsvervangend afgevaardigde: Alain Pardaen
voor:

21

tegen:

1

onthouding

5

VVSG: aanstelling afgevaardigde en plaatsvervanger in algemene
vergadering

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen ook de gemeentelijke afgevaardigden
bij VVSG opnieuw te worden aangeduid. Er wordt voorgesteld een afgevaardigde en
plaatsvervanger aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
De gemeenteraad keurt dit goed. Schepen Herman Strobbe en schepen Lieve De Gelder
worden respectievelijk aangeduid als afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde
Stemming




afgevaardigde: Herman Strobbe
voor:

19

tegen:

3

onthouding

5

plaatsvervangend afgevaardigde: Lieve De Gelder
voor:

19

tegen:

3

onthouding

5

Vrije tijd
T1

Convenant wielerevenement Wetthra

Ter ondersteuning van de wielerwedstrijd achter derny’s, georganisseerd door Wielerclub
Wetthra werd een convenant voor de periode 2019-2022 uitgewerkt. Het gemeentebestuur
is overtuigd van de absolute meerwaarde van dit sportief hoogstaand en tegelijk
laagdrempelig en verbindend evenement. De wedstrijd kent bijval bij een heel groot
publiek uit Wetteren, maar ook ver daarbuiten. Dit evenement overstijgt tevens in grote
mate het sportieve, het is een sociaal gebeuren, brengt veel mensen samen en heeft een
enorm positieve impact op de lokale horeca.
Het is intussen een vaste waarde geworden binnen Wetteren Kermis en tilt deze feestweek
vast en zeker naar een hoger niveau. Het succes van de wedstrijd hangt, los van de
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weersomstandigheden, af van de spektakelwaarde van de ‘koers’ en van het
deelnemersveld.
In overleg met Wielerclub Wetthra werd een convenant voor de periode 2019- 2021
uitgewerkt waarin zowel engagementen van de gemeente Wetteren als van Wielerclub
Wetthra werden opgenomen. Het convenant omschrijft op welke manier Wielerclub
Wetthra een kwalitatief evenement moet waarborgen en maakt duidelijk welke logistieke
en financiële ondersteuning de gemeente Wetteren zal verlenen.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

26

Alain Pardaen, Marianne Gorre, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Claudine De Pauw,
Freija Colpaert, Herman Maudens, Jan Tondeleir,
Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Kathy Mercie-Mertens,
Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers,
Peter Blancquaert, Sabas Moschidis, Sofie Wijmeersch,
Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke

tegen:

0

onthouding:

1

Ira Lina Piscador

Varia
T2

Inkrimping dienstverlening NMBS station Wetteren

De recente plannen van de NMBS om de dienstverlening aan te passen treffen 49 stations,
waaronder ook dat van Wetteren. De openingsuren van de loketten wijzigen vanaf 5
augustus van 5u45 tot 20u naar 6u15 tot 13u30! Een zeer ingrijpende beslissing. De grote
wachtzaal is enkel nog open als de loketten open zijn, bijgevolg wordt de reiziger letterlijk
in de kou gezet. De extra wachtzaal op perron 2 richting Gent is al gesloten, het sanitair
amper nog toegankelijk. Het personeel zou ingezet worden in andere stations.
In tijden waarin ons land en onze gemeente kreunen onder de files is het beste alternatief
een forse investering in het openbaar vervoer en haar dienstverlening. Voor Wetteren als
centrumgemeente is een modern en goed uitgebouwd openbaar vervoer met bus en trein
uiterst belangrijk. Een afbouw van de dienstverlening in het station van Wetteren is voor
Sp.a Plus onaanvaardbaar.
Wij vragen dat het gemeentebestuur zich met de goedkeuring van deze motie met één
stem tot de NMBS directie en de bevoegde minister richt en eventueel steun zoekt bij
andere getroffen gemeenten.
Stemming

voor:

27

Alain Pardaen, Marianne Gorre, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne, Claudine De Pauw,
Freija Colpaert, Herman Maudens, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve,
Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sabas Moschidis,
Sofie Wijmeersch, Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke

tegen:

0

onthouding:

0

