
Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 29-september-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

Verontschuldigd: 

1. Goedkeuren van het verslas van de raadsvergadering d.d. 1 september 2014 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De Gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op : 

- het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen 
- het decreet van 15 juli 2005 inzonderheid op de bepalingen mbt toezicht (art.248-260); 

Overwegende dat de notulen van de zitting dd 1 september 2014 gedurende acht dagen voor de 
zitting van heden ter inzage lagen van de raadsleden; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT: 

Enig artikel 
Het verslag van de zitting van 1 september 2014 wordt goedgekeurd. 

Aldus vastgesteld in zitting van 29-september-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris. De burgemeester-voorzitter, 

Chris De Meulemccster Hendrik Verkest 





Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 29-september-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, 
Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, 
E. Lanckriet, F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, 
M . Verfaillie, L. Wostyn, B. Warnez, S. Van Maele, 
D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: 

2. Toelichten problemen en maatregelen naar aanleiding van wateroverlast dd 28 juli 2014 -
Provinciale Dienst Waterlopen en gemeente 

Ingenieur Alex Kerckaert van de gemeente gaf toelichting over de waterstroomgebieden, 
de watertoets en de waterladder die toegepast moeten worden in functie van herbruik, 
infiltratie, buffering en vertraagde afvoer van hemelwater. 

Ook de reeds gerealiseerde en in planning zijnde waterbufferbeklcens verspreid over de 
gemeente werden opgelijst. 

Tevens werd gewezen op de noodzaak van goed beheer en nabuurschap door aangelande 
eigenaars. Onderhouden en ruimen van duikers, grachten en inbuizingen, respecteren van 
de opgelegde buffercapaciteit, voorkomen van afstromen van velden, niet dempen, 
inbuizen en ophogen zonder vergunning vergen meer voorzorg en toezicht. 

Jan Vandecavey, Directeur van de dienst waterlopen van de Provincie West-Vlaanderen, 
gaf een overzicht van de te nemen structurele maatregelen. 

Prioritair z i jn een bufferbekleen op de samenvloeiing van de Ringbeek en de Steenbeek 
op de O C M W-gronden achter het Sint Amand rusthuis. Voorts een verhoogd fietspad 
langs de Ruiseledesteenweg ter hoogte van de Ringbeek met bedijking rond de woningen 
met geplande realisatie in 2016. 

Andere ingrepen in samenwerking met de Provincie zijn: minstens behouden van het 
bufferend vermogen van de omgeving Ringbeek tussen Hoogweg en Beernemstraat, 
aanleg van een dwarsberm op de Poelvoordebeek en de Veldekensbeek om water af te 
remmen en te bufferen. In Zwevezele voorzien de Vlaamse Landmaatschappij en 
Provincie een waterspaarbekken op de Grote Beek ter hoogte van de Willemstraat. 
Waterbeheerswerken op de Jobeek in Ardooie en op de grens met Zwevezele moeten een 
te snelle afvoer naar de Grote Beek temperen. 



Zowel Provincie als gemeente benadruklcen dat wateroverlast voorkomen een kwestie is 
van water langer stroomopwaarts vasthouden en verspreid en vertraagd afvoeren. Een te 
snelle afvoer naar lager gelegen gebieden verhoogt alleen maar het overstromingsgevaar 
in de beekvalleien. 

De secretaris, 

Aldus vastgesteld in zitting van 29-september-2014 
Namens de gemeenteraad, 

: burgemeester-voorzitter, 

^Cliris De Meulemccster Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 29-september-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, 
Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, 
E. Lanckriet, F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, 
M . Verfaillie, L. Wostyn, B. Warnez, S. Van Maele, 
D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: 

3. Goedkeuren toetreding tot de intercommunale TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Watervoorziening) - afdeling aanvullende diensten. 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De Gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het feit dat gemeenten en steden steeds worden geconfronteerd met complexere 
technisch-administratieve vraagstukken en dat er meer en meer eisen worden gesteld op vlak van 
vakspecifieke kennis; 

Gelet op het feit dat een intergemeentelijke samenwerking op het vlak van ondersteuning bij en/of 
aanbieden van facilitaire diensten positieve schaaleffecten en synergiën kan genereren; 

Gelet op het toetredingsdossier van T M V W aangaande de Divisie Aanvullende Diensten en de 
bijhorende servicelijn, toegevoegd in bijlage; 

Gelet op de recente naamswijziging van T M V W naar Farys; 

Gelet dat uit voornoemd dossier voldoende blijkt dat de autonomie van de gemeente ten volle 
wordt gerespecteerd; 

Gelet op de kapitaalsinbreng én de voorgeschreven betalingsmodaliteiten zoals beschreven in het 
toetredingsdossier; 

Op voorstel van het college 

BESLUIT : 



Artikel 1. 
Met ingang van 1 oktober 2014 toe te treden tot de divisie Aanvullende Diensten van 
TMVW/Farys, volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van de TMVW/Farys en volgens 
het toetredingsdossier dat als bijlage aan onderhavig besluit wordt toegevoegd. 

Artikel 2. 
Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en dient onder meer hiervan 
kennis te geven aan de TMVW/Farys Intercommunale. 

Aldus vastgesteld in zitting van 29-september-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter, 

fa 

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 29-september-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, 
Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, 
E. Lanckriet, F. Allaert, M. Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, 
M . Verfaillie, L. Wostyn, B. Warnez, S. Van Maele, 
D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: 

4. TMVW Intercommunale (Tussengemeentelijke Maatschayyij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening): Voordracht kandidaat in het Directiecomité voor Aanvullende Diensten. 

Met geheime stemming in openbare zitting, 

De Gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikelen 35, 42 en 43; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 september 2014 houdende " T M V W Intercommunale 
(Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening): toetreding tot de 
afdeling Aanvullende Diensten"; 

Gelet op de statuten van T M V W Intercommunale (Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening), die onder meer bepalen dat elke vennoot recht heeft op één 
vertegenwoordiger in het Directiecomité; 

Overwegend dat de gemeente Wingene een kandidaat kan voordragen in het Directiecomité voor 
Aanvullende Diensten; deze kandidaat moet minstens gemeenteraadslid, schepen of burgemeester 
zijn en mag niet behoren tot het personeel van de T M V W Intercommunale; 

Overwegende dat de politieke fracties vertegenwoordigd in de raad, werden uitgenodigd om een 
kandidaat voor te dragen, en dat volgende kandidaturen werden ingediend: 

Fractie: Voordracht kandidaat 
C D & V : Brecht Warnez 
Burgerbelangen: Lieven Wostyn 

G A A T O V E R : 



tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger in het 
Directiecomité voor Aanvullende Diensten van T M V W Intercommunale. Aan de geheime 
stemming nemen 23 raadsleden deel. De stemming geeft volgende uitslag : 

Voorgedragen kandidaat: 
Brecht Warnez 
Lieven Wostyn 

Bekomt 
15 ja stemmen 
8 ja stemmen 

Blanco-stemmen: / Ongeldige stemmen: / 

BESLUIT : 

Artikel 1. 
Brecht Warnez, Peerstalvoetweg 2 te 8750 Wingene, wordt voorgedragen als gemeentelijk 
vertegenwoordiger in het Directiecomité voor Aanvullende Diensten van de T M V W 
Intercommunale. 

Artikel 2. 
Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en dient onder meer hiervan 
kennis te geven aan de T M V W Intercommunale. 

Aldus vastgesteld in zitting van 29-september-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter, 

Chris De Meulemccster Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 29-september-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, 
Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, 
E. Lanckriet, F. Allaert, M. Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, 
M . Verfaillie, L. Wostyn, B. Warnez, S. Van Maele, 
D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: 

5. Goedkeuren wijziging meerjarenplan Gemeentebestuur Wingene 

Met 15 stemmen voor (CD&V), 8 onthoudingen (Burgerbelangen) en GEEN neen-stemmen, 

De Gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus, en latere wijzigingen; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de veralgemeende invoering 
van de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam dd. 02 september 2014; 

Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 de strategische en de financiële 
nota omvat; 

Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 tijdig aan ieder raadslid werd 
bedeeld; 

Gehoord de toelichting ter zitting verstrekt door de financieel beheerder; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT: 

Artikel 1 

De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente, omvattende de strategische en 
de financiële nota, wordt goedgekeurd. 



Artikel 2 
De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 wordt, samen met de besluiten, binnen een 
termijn van twintig dagen nadat ze zijn getroffen, naar de provinciegouverneur gezonden. 

Artikel 3 
De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 wordt digitaal aan de Vlaamse Regering 
gerapporteerd. 

Aldus vastgesteld in zitting van 29-september-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, 

Chris De Meulemecstcr 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 29-september-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, 
Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, 
E. Lanckriet, F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, 
M . Verfaillie, L. Wostyn, B. Warnez, S. Van Maele, 
D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: 

6. Goedkeuren budgetwiiziging 2014/1 - Gemeentebestuur Wingene. 

Met 15 stemmen voor (CD&V), 8 onthoudingen (Burgerbelangen) en GEEN neen-stemmen, 

De Gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus, en latere wijzigingen; 

Gelet op de omzendbrief B B 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de veralgemeende invoering 
van de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam dd. 2 september 2014; 

Overwegende dat de budgetwijziging 2014 de beleidsnota en de financiële nota omvat; 

Overwegende dat het budgetwijziging 2014 tijdig aan ieder raadslid werd bedeeld; 

Gehoord de toelichting ter zitting verstrekt door de financieel beheerder; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT: 

Artikel 1 

De budgetwijziging van de gemeente voor het dienstjaar 2014, omvattende de beleidsnota en de 
financiële nota, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 
De budgetwijziging van de gemeente voor het dienstjaar 2014 wordt, samen met de besluiten, 
binnen een termijn van twintig dagen nadat ze zijn getroffen, naar de provinciegouverneur 
gezonden. 



Artikel 3 
De budgetwijziging van de gemeente voor het dienstjaar 2014 wordt digitaal aan de Vlaamse 
Regering gerapporteerd. 

Aldus vastgesteld in zitting van 29-september-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter, 

/' _ 

Chris De Meulcmeestcr Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 29-september~2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

Verontschuldigd: 

7. Goedkeuren budgetwiizising 2014/1 - Autonoom gemeentebedrijf Wingene. 

Met 23 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen, 

De Gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2009 houdende het oprichten en 
vaststellen van de statuten AGB-Wingene; 

Gelet op de goedkeuring van de oprichting AGB-Wingene bij M . B . van 14 december 2009, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2010; 

Gelet op de goedkeuring van het Budget 2014 van AGB-Wingene in de raad van bestuur van 30 
december 2012; 

Overwegende dat de budgetwijziging 2014/1 vandaag wordt voorgelegd aan de gemeenteraad na 
te zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur van A G B Wingene op 29 september 2014; 

Op voorstel van het college; 

Artikel 1: 
De budgetwijziging 2014/1 van AGB-Wingene, met aanpassing van de gemeentelijke toelagen, 
wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: 
De Gemeenteraad gaat akkoord met de kapitaalverhoging van 2.142.800,00 euro. 

BESLUIT: 

Aldus vastgesteld in zitting van 29-september-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris. 

Chris De Meiilemeester 





Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 29-september~2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, 
Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, 
E. Lanckriet, F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, 
M . Verfaillie, L. Wostyn, B. Warnez, S. Van Maele, 
D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: 

8. Goedkeuren van de eerste wiizisine voor het exploitatie- en investerinssbudeet 2014 van het 
OCMW en soedkeuren van de sti'mns van de gemeentelijke bijdraee in de werkine van het 
OCMW. 

Met 23 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen, 

De Gemeenteraad, 
In openbare vergadering, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, Afdeling III inzake de bevoegdheden van de 
gemeenteraad; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn, in het bijzonder artikelen 150 en 156; 

Gelet op de beslissing van de OCMW-Raad dd 30/12/2013 en van de gemeenteraad dd 
19/12/2013 houdende vaststelling van het OCMW-meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de beslissing van de O.C.M.W.-Raad van 24/09/2014 houdende "Goedkeuring van de 
wijziging van het exploitatie- en investeringsbudget 2014", 

Overwegende dat de budgetwijziging past binnen het meerjarenplan op voorwaarde dat de 
gemeentelijke bijdrage in de werking wordt verhoogd met € 102.000; dat de gemeenteraad 
bijgevolg goedkeuring dient te verlenen over deze budgetwijziging en de verhoging van de 
gemeentelijke werkingsbijdrage aan het O C M W met € 102.000; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT : 

Artikel 1. 

Goedkeuring te verlenen aan de eerste budgetwijziging van het O C M W 2014 en de verhoging van 
de gemeentelijke toelage met € 102.000. 



Artikel 2. 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de OCMW-Raad van Wingene. 

Aldus vastgesteld in zitting van 29-september-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter, 

Chris De Meiilemeester Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 29-september-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, 
Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, 
E. Lanckriet, F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, 
M . Verfaillie, L. Wostyn, B. Warnez, S. Van Maele, 
D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: 

9. Bedrijventerrein Wildenburs: Goedkeuren bestek en wijze van sunnen riolerinssdossier 
Aquafin: raming: 1.020.000 euro, waarvan 174.000 euro ten laste van de semeente. 

Met 23 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen, 

De Gemeenteraad, 
In openbare vergadering, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 ju l i 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 ju l i 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 160 §lb is ; 

Gelet op de wet van 29 ju l i 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 ju l i 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 24; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 ju l i 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 



Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoermgsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 

Gelet op de overeenkomst met N V Aquafin omtrent de projectsamenwerking en -
coördinatie projectnummer 22.945 eri W205179B ' aanleg DWA-le id ing Gravestraat 
Wildenburg, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 februari 2013 

Gelet op het schrijven vanwege V M M dd. 26 september 2014 houdende goedkeuring van 
de ambtelijke commissie voor het project gemeentelijk aandeel W20179B; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 ju l i 2014 
betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht "Bedrijventerrein 
Wildenburg: Gravestraat-Schaapsdreef-Polderdreef: riolering" aan Plantec nv, 
Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 
851/W205179B/1041W werd opgesteld door de ontwerper, Plantec nv, 
Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 473.982,80 incl. 

btw (0% btw); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open 

aanbesteding; 

Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door Vlaamse 
Milieumaatschappij, A . V a n de Madestraat 96 te 9320 Erembodegem, en dat dit deel 
wordt geraamd op € 213.616,50; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2014, op budgetcode 2280007/BD5/0310 (actie 2014000208/2014000845); 

Op voorstel van het College; 

BESLUIT: 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 851/W205179B/1041W en de raming voor de 
opdracht "Bedrijventerrein Wildenburg: Gravestraat-Schaapsdreef-Polderdreef: riolering", 
opgesteld door de ontwerper, Plantec nv, Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoermgsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 473.982,80excl. 
btw (0% btw). 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 3 

Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Vlaamse Milieumaatschappij, 
A . Van de Maelestraat 96 te 9320 Erembodegem. 



Artikel 4 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 5 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode 
2280007/BD5/0310 (actie 2014000208/2014000845). 

Aldus vastgesteld in zitting van 29-september-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter, 

Chris Dc Meulemccster Hendrik Verkest 





Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 29-september-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, 
Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, 
E. Lanckriet, F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, 
M . Verfaillie, L. Wostyn, B. Warnez, S. Van Maele, 
D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: 

lO.DeAlk: drinsende herstellins zonneboiler en dakkoevels wesens hazelschade - Kennisname 
toewiizins met toevassins van art. 157 semeentedecreet: kostprijs: 86.132,50 euro, met een 
totale tegemoetkomins van 86.132,50 euro verzekerins 

Kennisname 

De Gemeenteraad, 
In openbare vergadering, 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 160 
§lbis; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 157; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 



Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoermgsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen; 

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen dd. 16 december 2009 
houdende de toewijzing van de opdracht "leveren en plaatsen zonnesysteem zwembadwater De 
A l k " aan Dalkia nv, Dreef Ter Panne 2 te 8000 Brugge; 

Gelet op de beraadslaging van het Directiecomité dd. 16 september 2014 houdende de 
goedkeuring van de onkostennota en de toewijzing van de opdracht "herstel collectoren De Alk" 
aan Blozoen Europe nv uit Oeselgem; 

Gelet op de beraadslaging van de Raad van Bestuur A G B Wingene dd. 29 september 2014 
houdende de kennisname van de beslissing van het Directiecomité om de opdracht voor het 
herstel van de collectoren van De Alk toe te wijzen aan Blozoen Europe nv uit Oeselgem; 

Overwegende dat de collectoren voor de verwarming van het zwembadwater bij de hagelstorm 
van 7 juni 2014 volledig vernield werden; 

Overwegende dat deze voor de opwarming van het zwembadwater en rekening houdende met het 
feit dat de collectoren enkel werken tijdens de zomerperiode, dringend dienden te worden 
hersteld/vervangen; 

Gezien de onkostennota van Blozoen Europe nv uit Oeselgem, installateur die destijds in 
onderneming van Dalkia nv de collectoren heeft geplaatst, voor de totale kostprijs van 86.132,50 
euro excl.btw; 

Gezien het proces-verbaal van schatting van Ethias waarbij het bedrag dat teruggevorderd wordt 
van de verzekering wordt vastgelegd op 86.692,76 euro incl.btw voor de hagelschade aan de 
zonnecollectoren en de dakkoepels van De Alk; 

Overwegende dat de nodige kredieten deels voorzien zijn en deels worden voorzien bij de 
eerstvolgende begrotingswijziging op het investeringsbudget agb 2014 via raming 2014000646 
(budgetsleutel 2014/2291007/BD4/0740, actie 4.2.2.3); 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT: 

Artikel 1 

De Gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het Directiecomité dd. 16 september 2014, 
die met toepassing van artikel 157 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, dat de dringende 
werken aan de collectoren van De Alk werden toegewezen aan Blozoen Europe nv, Vaerestraat 
50 te 8720 Oeselgem (btw nummer 0451.979.814) voor de totale kostprijs van 86.132,50 euro 
excl.btw. 

Artikel 2 
Er is een tussenkomst van de verzekering ten bedrage van 86.692,76 euro voor de collectoren en 
de koepels van De Alk. 



Artikel 3 
De nodige kredieten zijn deels voorzien en deels te voorzien bij de eerstvolgende 
begrotingswijziging op het investeringsbudget A G B 2014 via raming 2014000646 (budgetsleutel 
2014/2291007/BD4/0740, actie 4.2.2.3). 

Aldus vastgesteld in zitting van 29-september-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter, 

Chris Dc Meulcmeester Hendrik Verkest 





Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 29-september-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, 
Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, 
E. Lanckriet, F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, 
M . Verfaillie, L. Wostyn, B. Warnez, S. Van Maele, 
D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: 

11. Openbare verlichting: drinsende herstellins wesens hagelschade; Kennisname toewijzing 
met toepassing van art. 157gemeentedecreet: kostprijs: 91.270,90 euro 

Kennisname 
De Gemeenteraad, 

In openbare vergadering, 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 160 
§lbis; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 157; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 

Gelet op de wet van 15 juni 2006, inzonderheid artikel 26, §1, 1°, c; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 



Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoermgsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen; 

Gelet op de beraadslaging van het college van burgemeester en schepenen dd. 3 september 2014 
houdende de toewijzing van de opdracht "plaatsen nieuwe armaturen wegens hagelschade" aan 
Gaselwest, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, na raadpleging van één dienstverlener; 

Overwegende dat bij nazicht bleek dat 320 verlichtingsarmaturen volledig kapot zijn en 239 
armaturen beschadigd zijn na de hagelstorm van 7 juni 2014; 

Overwegende dat de kapotte verlichtingsarmaturen reeds werden weggenomen door Gaselwest; 

Overwegende dat het om de veiligheid langs openbare wegen en op openbare plaatsen te blijven 
garanderen noodzakelijk is om dringend nieuwe verlichtingsarmaturen te laten plaatsen; 

Gezien de offerte van Gaselwest voor de totale kostprijs van 91.270,90 euro excl.btw 
(btw medecontractant); 

Overwegende dat de nodige kredieten worden voorzien bij de eerstvolgende begrotingswijziging 
op het investeringsbudget 2014; 

Op voorstel van het College; 

BESLUIT: 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het College van burgemeester en schepenen 
dd. 3 september 2014, die met toepassing van artikel 157 van het Gemeentedecreet van 15 juli 
2005, de opdracht voor het plaatsen van nieuwe verlichtingsarmaturen in de plaats van de 
weggenomen, beschadigde armaturen heeft toegewezen aan Gaselwest, President Kennedypark 
12 te 8500 Kortrijk. 

Artikel 2 
De nodige kredieten worden voorzien via de eerstvolgende begrotingswijziging op het 
investeringsbudget 2014. 

Aldus vastgesteld in zitting van 29-september-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter, 

Chris Dc Meiilemeester Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 29-september~2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, 
Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, 
E. Lanckriet, F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, 
M . Verfaillie, L. Wostyn, B. Warnez, S. Van Maele, 
D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: 

12. Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust 
en orde tijdens de wielerwedstrijd op vrijdag 10 oktober 2014 te 8750 Zwevezele 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 
135, par2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989, op artikel 134, par 1, hernummerd en gewijzigd 
bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989, op artikel 
119 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 
1989; op artikel 121 hernummerd bij de wet van 27 mei 1989, en op de artikelen 112 tot 114; 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de 
organisatie van openbare machten; 

Gelet op het K B van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 
uitoefening van de ambulante activiteiten en de organisatie van openbare machten; 

Overwegende dat er ter gelegenheid van het Wielerwedstrijd voor eltierenners met contract, 
eliterenners zonder contract en beloften in het centrum te Zwevezele georganiseerd op 10 
oktober 2014 er een grote volkstoeloop verwacht wordt; 

Overwegende dat het zich bijgevolg opdringt maatregelen te nemen tot handhaving van de 
openbare orde; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT: 

Artikel 1 
Op 10 oktober 2014 van 10.00 uur tot 24.00 uur is het in de hierna volgende straten : 

- Op het Marktplein van het kruispunt met de Tramstraat tot de aansluiting met de 
Lichterveldestraat 



- Op de Lichterveldestraat van de aansluiting met het Marktplein tot het kruispunt met de 
Ricksteenweg 
- Op de Ricksteenweg vanaf het kruispunt met de Lichterveldestraat tot aan het kruispunt met 
de Vannekensstraat 
- Op de Vannekensstraat vanaf het kruispunt met de Ricksteenweg tot aan de aansluiting met de 
Sprietstraat 
- Op de Sprietstraat vanaf de aansluiting met de Vannekensstraat tot aan het kruispunt met de 
Sprietstraat ter hoogte van de brug over de E403 
- Op de Sprietstraat vanaf de brug over de E403 tot aan de aansluiting met de Zeswegestraat 
- Op de Zeswegestraat vanaf de aansluiting met de Sprietstraat tot aan de aansluiting met de 
Lichterveldestraat 
- Op de Lichterveldestraat vanaf de aansluiting met de Zeswegestraat tot aan het kruispunt met 
de Kasteelstraat 
- Op de Kasteelstraat vanaf het kruispunt met de Lichterveldestraat tot het kruispunt met de 
Meiboomstraat 
- Op de Meiboomstraat vanaf het kruispunt met de Kasteelstraat tot het kruispunt met de 
Koolskampstraat 
- Op de Koolskampstraat vanaf het kruispunt met de Meiboomstraat tot aan het kruispunt met 
het Marktplein 

verboden te leuren, te venten met allerlei waren, tijdschriften of folders te verspreiden, 
reclamebladen rond te dragen, kramen op te slaan of manifestaties te houden op de openbare weg. 

Artikel 2 
Op dezelfde datum en tussen dezelfde uren is het verboden langs de openbare weg, alsook op 
plaatsen of lokalen die daartoe niet permanent zijn uitgerust, tijdelijke verkoopspunten van drank 
en/ of eetwaren in te richten. 

Artikel 3 
Uitzonderingen op de verbodsbepalingen van artikel 1 en artikel 2 kunnen door de Burgemeester 
verleend worden bij schriftelijke en ondertekende machtiging. 
De Burgemeester wijst de plaats aan waar de activiteiten, waarvoor uitzonderlijke toelating 
verleend werd, dienen plaats te vinden. 

Artikel 4 
Indien zekere personen het verbod voorzien in artikel 1 en artikel 2 overtreden, zullen de waren 
waarmee zij leuren of venten, de tijdschriften of bladen die zij verkopen of ronddragen, de 
kramen die zij opstellen, de drank en eetwaren die zij verkopen, voor de duur van de looptijd van 
deze politieverordening worden in beslag genomen door de geïntegreerde politie. Deze zaken 
zullen op risico en kosten van de overtreder verwij derd worden en zullen hen na het einde van de 
loopduur van de verordening worden terugbezorgd. 

Artikel 5 
Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen 
en/of met een geldboete van één tot vijfentwintig euro. 

Artikel 6 
Dit besluit wordt bekendgemaakt op onze gemeentelijke website. 



Artikel 7 
Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Gouverneur van West-Vlaanderen, griffie van de 
rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en aan de griffie van de Politierechtbank te Brugge. 

Aldus vastgesteld in zitting van 29-september-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, ^ JQe^burgemeester-voorzitter, 

Chris De Meulemecstcr Hendrik Verkest 





Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 29~september-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L . Huys, A. Mesure, K. Delodder, 
Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, 
E. Lanckriet, F. AHaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, 
M . Verfaillie, L. Wostyn, B. Warnez, S. Van Maele, 
D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: 

13. Varia 

Raadslid Sandy Quintyn verwijst naar het niet tijdig onderhouden van de haagjes ter hoogte 
van de fiestpaden langs de Hillesteenweg N370. 
Schepen Hedwig Kerckhove bevestigt dat dit een terugkomend probleem is dat verder zal 
aangekaart worden met het Agentschap Wegen en Verkeer. Volgens de regelgeving is de 
gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud in de 30 en 50km zones en A W V in de 70 en 
90km zones. 

Raadslid Peter Casteleyn leest een brief voor van een bewoner uit de Pastoor Goethalsstraat 
die wijst op teveel verkeer, met te hoge snelheid, vrachtwagenverkeer van + 3,5 ton dat er niet 
toegelaten is, kruisend verkeer naast de rijweg; een situatie die overlast bezorgt en gevaarlijk 
is voor voetgangers en fietsers. Deze situatie wordt veroorzaakt door de werken op Hille 
tussen de Pastoor Goethalsstraat en de Wingenesteenweg die gestart zijn 18/8 en zullen 
doorlopen tot het jaareinde. 

Alhoewel het raadslid en de bewoner daar niet lijken op aan te dringen, is volgens schepen 
Hedwig Kerckhove regelmatiger controle en handhaving door de politie noodzakelijk om te 
hoge snelheden en vrachtverkeer aldaar te weren. 

Raadslid Erny Lanckriet vraagt waarom de fietsersomleiding loopt langs de Heulstraat, 
Yzerbergstraat, Pastoor Goethalsstraat. 
Volgens schepen Hedwig Kerckhove is door de werken en om veiligheidsredenen een normale 
doorgang via Hille niet mogelijk en niet verantwoord. 

Raadslid Lieven Wostyn vraagt wat de gemeente in het kader van de mogelijke 
elektriciteitsafkoppeling zal doen. 
De burgemeester wijst er op dat dit 7 dagen vooraf zal aangekondigd worden en dat de 
gemeente zich bevindt in zone 5 met deelgemeente Zwevezele en cabine Boterstraat op 
Wingene. Bij schaarste wordt eerst zone 6 afgekoppeld en pas daarna zone 5. 
Hopelijk kunnen solidaire besparingsinspanningen de afkoppeling voorkomen. De 
noodplanning wordt niet gehinderd gezien gemeentehuis en brandweer zich in de 
deelgemeente Wingene bevinden. In de Info van heden is een artikel opgenomen met verdere 
toelichting en besparingstips. Wanneer een afkoppeling zich toch aandient, zal er tijdig 
gecommuniceerd worden via diverse mediakanalen. 



Raadslid Martine Devisscher betreurt de afbouw van het Dienstenchequebedrijf bij het 
O C M W dat bestaat uit 6 halftijdse werknemers. 
Zij stelt ook dat het inzagerecht van de OCMW-raadsleden in de aanloop van de OCMW-raad 
van 24 september 2014 werd geschonden door ontbrekende stukken in het OCMW-dossier. 
Ze vindt het ook niet kunnen dat eerst de medewerkers en de gebruikers werden geinformeerd 
en niet de OCMW-raadsleden. 
Ze stelt dat er een afbouw bezig is van de OCMW-dienstverlening waarmee ze niet akkoord 

gaat. 

OCMW-voorzitter Tom Braet geeft aan dat deze beleidsbeslissing tot afbouw wel overwogen 
werd. Er is immers een gewijzigde context. Er zijn nu immers genoeg aanbieders van 
zorghulp en poetshulp via de non-for-profit sector en de private markt. Een kleinschalige 
poetshulp is daarentegen ook sterk verlieslatend voor het OCMW; grotere organisaties slagen 
er wel in rendabel te zijn. Aan de medewerkers worden aangeboden hen toe te leiden naar 
zorgorganisaties, andere dienstencheque organisaties of naar een tewerkstelling bij de 
gemeente. 
Ook de gebruikers worden toegeleid naar andere organisaties en zullen in geval van 
zorgbehoefte zelfs van een lager zorgtarief kunnen genieten. Telkens wordt de vrije keuze van 
werkers en gebruikers gerespecteerd. 
Volgens de voorzitter stuurt ook de Vlaamse Regering aan op een regisseursrol van het 
O C M W in plaats van alles zelf doen. 
Het is geen meerwaarde om als O C M W ook zelf diensten aan te bieden doe ook anderen 
aanbieden. 
Een regisseursrol betekent diensten samenbrengen en mensen toeleiden naar beschikbare 
dienstverlening maar ook nieuwe dienstverlening opbouwen die voorkomt uit nieuwe noden. 
Lokale voorbeelden hiervan zijn het Woonzorgproject, het Mobiel Lokaal Dienstencentrum 
(dorpsrestaurant), huiswerkbegeleiding, initiatieven inzake armoedebestrijding. 

Raadslid Martine Devisscher kondigt een klacht aan van haar fractie Burgerbelangen bij het 
Agentschap Binnenlands Bestuur. 

Burgemeester Hendrik Verkest bevestigt de noodzaak om ook de sociale dienstverlening 
doelgericht en doelmatig te organiseren in het belang van de burger en de dienstverlening. 
De maatschappelijke medewerkers van het O C M W dienen vooral ingezet voor complexe en 
nieuwe sociale noden. 

Aldus vastgesteld in zitting van 29-september-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter, 

Chris De Meiilemeester Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 29-september-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, 
Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M. Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, 
E. Lanckriet, F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, 
M. Verfaillie, L. Wostyn, B. Warnez, S. Van Maele, 
D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: 

14.AanvuUend agendapunt: voorstel tot ereburgerschap Peter Terrin 

Met 23 stemmen voor, GEEN stemmen tegen en GEEN onthoudingen, 

De Gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 26/4/2010 dat de procedure 
vastlegt voor het toekennen van het ereburgerschap ; 

Overwegende dat het gemeentebestuur verdienstelijke burgers kan eren door hen het 
ereburgerschap van de gemeente aan te bieden; 

Overwegende de voordracht door de beheerraad van de openbare bibliotheek ; 

Gelet op het feit dat Peter Terrin afkomstig is van Wingene ; 

Gelet op de AKO-literatuurprijs die hij in 2012 won voor zijn boek 'Post mortem '; 

Gelet dat slechts 3 Vlaamse schrijvers hem dit in 26 jaar voordeden en dat de AKO-literatuurprijs 
de bekroning is van het beste Nederlandstalige literaire boek in de categorieën fictie en non-fictie; 

Gelet dat hij in 2014 opnieuw op de longlist van de AKO-literatuurprijs staat met zijn boek 
'Monte carlo' ; 

Gelet dat verschillende van zijn boeken reeds in diverse talen vertaald zijn ; 

Gelet dat hij faam en aanzien verworven heeft met een nationale en internationale uitstraling ; 

Gelet op het collegebesluit dd 23 september 2014 betreffende het voldoen aan de voorwaarden en 
de voordracht; 

Op voorstel van het college : 



BESLUIT 

Artikel 1 
Aan de Heer Peter Terrin, geboren te Tielt op 3 oktober 1968 en momenteel woonachtig te 
Herzele, Graaf du Parclaan 50 wordt het ereburgerschap van de gemeente Wingene toegekend 
voor zijn bijzondere verdiensten inzake de nationale en internationale uitstraling van de gemeente 
Wingene. 

Aldus vastgesteld in zitting van 29-september-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter, 

Chris De Meulemccster 


