
Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 07-april-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 

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 24 februari 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 24 februari 2014 wordt goedgekeurd. 

Verontschuldigd: -

1. Goedkeuren van het verslas van de raadsvergadering d.d. 24 februari 2014 

Met 22 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De Gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Aldus vastgesteld in zitting van 07-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, 

/ 

Chris Dc Meulemeester Hendrik Verkest 
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Verontschuldigd: -

2. Goedkeuren Interlokale Vereniging Associatie Midwest - aanvullende overeenkomst 
project: uitvoeren regionale I-scan door Universiteit Gent. 

Met 22 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De gemeenteraad, 
In openbare vergadering, 

Overwegende dat de samenwerking in de regio Roeselare-Tielt tussen de gemeenten sterk is 
toegenomen; 

Overwegende dat in de voorbije jaren een structurele ondersteuning uitgebouwd werd door een actieve 
werking van het Midwestoverleg, de gebiedsgerichte werking van de provincie, de toenemende 
regionale werking van de WVI en de initiatieven van het RESOC; 

Overwegende dat uit de studie van de schaalveranderingen 2010 blijlct dat er op veel beleidsdomeinen 
wordt samengewerkt; 

Overwegende dat de Interlokale Vereniging Associatie Midwest officieel van start ging op 28 februari 
2012; 

Overwegende dat de statuten van de algemene overeenkomst voor de oprichting van deze Interlokale 
Vereniging Associatie Midwest, werden goedgekeurd in de gemeenteraad 19/12/2011 en de raad voor 
maatschappelijk welzijn 19/12/2011; 

Overwegende dat uit een bevraging bij de besturen bleek dat er nood is aan ondersteuning en 
samenwerking rond ICT in de organisatie; 

Overwegende dat art. 5 van de Algemene overeenkomst Interlokale Vereniging Associatie Midwest 
bepaalt dat binnen de Interlokale Vereniging Associatie Midwest aanvullende overeenkomsten tussen 
(minstens twee) aangesloten leden kunnen worden afgesloten rond het delen van intergemeentelijk 
personeel of het voeren van overheidsopdrachten. 

Overwegende dat, in dergelijke gevallen, de gemeenteraad het College van Burgemeester en 
Schepenen heeft gemachtigd aanvullende overeenkomsten af te sluiten mits deze overeenkomsten en 
de financiële weerslag ervan nominatief in het budget zijn opgenomen; 



Gelet op de algemene overeenkomst; 

Gelet op het ontwerp van aanvullende overeenkomst voor het project: uitvoeren regionale I-scan door 
Universiteit Gent; 

Gelet op de besprekingen van dit project in diverse overleggen op het niveau van de regio Roeselare-
Tielt; 

Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW, op basis waarvan de ondersteunende 
diensten gemeente en OCMW, met inbegrip van ICT, uitgevoerd worden door de gemeente; 

Gelet op het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 43, § 2 - 5° en 24°; 

Op voorstel van het college; 

Artikel 1. 
Er wordt goedkeuring gehecht aan de aanvullende overeenkomst 'project: uitvoeren reginoale I-scan 
door Universiteit Gent', gevoegd in bijlage bij deze beslissing om er één geheel mee te vormen. 

Artikel 2. 
Het project van de regionale I-scan wordt gefinancierd met middelen bijeengebracht door elke 
gemeente in de regio Midden-West-Vlaanderen (jaarlijks € 0,05/inwoner) voor regionale projecten; 

Artikel 3. 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale Vereniging Associatie Midwest. 

BESLUIT 

Aldus vastgesteld in zitting van 07-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter. 

Chris De Meulemcester Hendrik Verkest 
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Verontschuldigd: -

Dit agendapunt werd verdaagd en besproken in gesloten zitting net voor agendapunt 15. 

3. Goedkeuren hersamenstelling Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) 

Geheime stemming 

De gemeenteraad, 
In gesloten vergadering, 

Gelet op het Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de Ruimtelijke Ordening, gewijzigd 
bij de decreten van 28 september 1999, 22 september 1999, 26 april 2000 en 8 december 2000; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor 
de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies 
voor de ruimtelijke ordening; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 28 januari 2008 houdende de aanpassing van de 
samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro); 

Overwegende dat 13 leden dienen aangesteld in de Gecoro: 5 deskundigen en 8 vertegenwoordigers 
uit de maatschappelijke geledingen; 

Overwegende dat een oproep werd gepubliceerd om kandidaturen in te dienen, enerzijds als 
deskundige en anderzijds als vertegenwoordiging van de maatschappelijke geledingen; 

Overwegende dat diverse maatschappelijke geledingen opgeroepen werden om één of meerdere 
vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, 
namelijk: De Torenvalk (natuurvereniging), A C V Wingene-Zwevezele, Unizo Wingene-Zwevezele, 
Boerenbond, Voka Roeselare-Tielt (Vlaams netwerk van ondernemingen) en de representatieve 
jeugd- en socioculturele verenigingen; 

Overwegende dat volgende kandidaten worden voorgedragen door de maatschappelijke geledingen: 

Organisatie voordracht effectief lid voordracht plaatsvervangend lid 
A C V Peter Warnez (M) Georges Deserranno (M) 
Boerenbond Kristof Persyn (M) Henk Oosterlinck (M) 



Unizo Mare Lammerant (M) Joke Roose (V) 
Voka Francis Callewaert (M) Filip Van Nieuwenhuyse (M) 
De Torenvalk Kristine Lanckriet (V) Bart Mortier (M) 
Femma (voorheen 
KAV) 

Erna Dewit (V) Claudine Vandewiele (V) 

K V L V - Ann Martens (V) 
- Marie Christine 
Vandendriessche - Laforce (V) 

- Christine Scherrens - Verhoye (V) 
- Marie Christine Vandendriessche -
Laforce (V) 
- Marleen Van Daele - Vermeulen (V) 

Markant Myriam Delameilleure - Deprez 
(V) 

Christine De Visschere - Van 
Cauwenberghe (V) 

Overwegende dat volgende personen hun kandidatuur als deskundige hebben ingediend: 

Kandidaat opleiding ervaring 
Patrick Surmont (M) industrieel ingenieur 

bouwkunde 
coördinator 
infrastructuurwerken 
(VMSW) - op rust 

Karei Vanbeylen (M) notaris notaris 
Paul Claeys (M) burgerlijk ingenieur -

architect 
stadsbestuur Gent 
Facility Management 

Martijn Debever (M) bachelor in de geografie en 
geomatica 
master in de geografie 

student 

Jan Boussauw (M) architect architect 
Frederik Waüters (M) burgerlijk ingenieur electro-

mechanica 
studiebureau belconsulting -
eurosense - esri 

Pascal Danneels (M) vastgoedmakelaar proj ectontwikkelaar 

Koen Verhaeghe (M) niet vermeld vastgoedmakelaar 

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd is om een voorzitter -
deskundige en een vaste niet - stemgerechtigde secretaris van de Gecoro voor te dragen; 

Gelet op de collegebeslissing van 18 maart 2014 houdende voordracht van Greet De Witte als 
Voorzitter en Deskundige van de Gecoro en Chris De Meulemeester als Secretaris van de Gecoro: 

Als voorzitter en deskundige van de Gecoro: 

Mevr. Greet De Witte: Architect 
Architect 

Als secretaris van de Gecoro: 

Dhr. Chris De Meulemeester: Gemeentesecretaris 
Licentiaat Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 

G A A T O V E R TOT DE GEHEIME STEMMING 

De stemming gebeurt in diverse stemronden waarvan de uitslagen als volgt zijn: 

> Stemming aangaande de kandidaten als effectief lid voorgedragen door de maatschappelijke 
geledingen: 



Maatschappelij ke 
geleding 

Effectief lid uitslag stemming Maatschappelij ke 
geleding 

Effectief lid 
JA NEEN ONTH 

A C V Peter Warnez (M) 19 - -
Boerenbond Kristof Persyn (M) 20 - -
Unizo Mare Lammerant (M) 21 - -
Voka Francis Callewaert (M) 18 - -
De Torenvalk Kristine Lanckriet (V) 16 - -
Femma (voorheen 
K A V ) 

Erna Dewit (V) 14 - -

K V L V Ann Martens (V) 13 - -K V L V 
Marie Christine 
Vandendriessche - Laforce 
(V) 

8 

Markant Myriam Delameilleure -
Deprez (V) 

18 - -

> Stemming aangaande de kandidaten als plaatsvervangend lid voorgedragen door de 
maatschappelijke geledingen: 

Maatschappelijke 
geleding 

plaatsvervanger uitslag stemming Maatschappelijke 
geleding 

plaatsvervanger 
JA NEEN ONTH 

A C V Georges Deserranno (M) 17 - -
Boerenbond Henk Oosterlinck (M) 16 - -
Unizo Joke Roose (V) 19 - -
Voka Filip Van Nieuwenhuyse (M) 17 - -
De Torenvalk Bart Mortier (M) 16 - -
Femma (voorheen K A V ) Claudine Vandewiele (V) 18 -
K V L V Christine Scherrens -

Verhoye (V) 
14 - -K V L V 

Marie Christine 
Vandendriessche - Laforce 
(V) 

6 

K V L V 

Marleen Van Daele -
Vermeulen (V) 

0 - -

Markant Christine De Visschere -
Van Cauwenberghe (V) 

17 - -

> Stemming aangaande de voorzitter, voorgedragen door het College van Burgemeester en 
Schepenen, 

Voorzitter uitslag stemming Voorzitter 
JA NEEN ONTH 

Greet De Witte (V) 18 2 3 

> Stemming aangaande de secretaris, voorgedragen door het College van Burgemeester en 
Schepenen, 

(Gemeentesecretaris Chris De Meulemeester verlaat de gemeenteraadvergadering) 

Secretaris uitslag stemming Secretaris 
JA NEEN ONTH 

Chris De Meulemeester (M) 18 3 2 



Na de stemming vervoegt de Gemeentesecretaris terug de gemeenteraadvergadering 

> Stemming aangaande de aanstelling van 4 resterende effectief deskundigen: 

Kandidaat uitslag stemming 
JA NEEN ONTH 

Patrick Surmont (M) 23 - -
Karei Vanbeylen (M) 16 - -
Paul Claeys (M) 15 - -
Martijn Debever (M) 22 - -
Jan Boussauw (M) 8 - -
Frederik Waüters (M) 2 - -
Pascal Danneels (M) 2 - -

Koen Verhaeghe (M) 3 - -

> Stemming aangaande de aanstelling van 4 plaatsvervangende deskundigen: 

Kandidaat uitslag stemming 
JA NEEN ONTH 

Patrick Surmont (M) 6 - -
Karei Vanbeylen 2 - -
Paul Claeys (M) 4 - -
Martijn Debever (M) 4 - -
Jan Boussauw (M) 20 - -
Frederik Waüters (M) 18 - -
Pascal Danneels (M) 16 - -
Koen Verhaeghe 21 - -

BESLUIT: 

Artikel 1 

Namens de maatschappelijke geledingen worden benoemd: 

> A C V : 
Als effectief lid: De heer Peter Warnez 
Als plaatsvervanger: De heer Georges Deserranno 

> De Boerenbond: 
Als effectief lid: De heer Kristof Persyn 
Als plaatsvervanger: De heer Henk Oosterlinck 

> Unizo: 
Als effectief lid: De heer Mare Lammerant 
Als plaatsvervanger: Mevrouw Joke Roose 

> Voka: 
Als effectief lid: De heer Francis Callewaert 
Als plaatsvervanger: De heer Filip Van Nieuwenhuyse 

> De Torenvalk 
Als effectief lid: Mevrouw Kristine Lanckriet 
Als plaatsvervanger: De heer Bart Mortier 



> Femma (voorheen K A V ) : 
Als effectief lid: Mevrouw Erna Dewit 
Als plaatsvervanger: Mevrouw Claudine Vandewiele 

> K V L V : 
Als effectief lid: Mevrouw Ann Martens 
Als plaatsvervanger: Mevrouw Christine Scherren-Verhoye 

> Markant: 
Als effectief lid: Mevrouw Myriam Delameilleure - Deprez 
Als plaatsvervanger: Mevrouw Christine De Visschere - Van Cauwenberghe 

Artikel 2 

Volgende wordt als voorzitter - deskundig lid van de Gecoro benoemd: 
> Mevrouw Architect Greet Dewitte 

Volgende wordt als vast secretaris van de Gecoro benoemd: 
> De heer Chris De Meulemeester 

Artikel 3 

Volgende worden als effectief deskundige benoemd: 
> De heer Patrick Surmont 
> De heer Karei Vanbeylen 
> De heer Paul Claeys 
> De heer Martijn Debever 

Volgende worden als plaatsvervangd deskundige benoemd: 
> De heer Jan Boussauw 
> De heer Frederik Waüters 
> De heer Pascal Danneels 
> De heer Koen Verhaeghe 

Aldus vastgesteld in zitting van 07-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

Dc secretaris, 

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 
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Verontschuldigd: -

Raadslid Lieven Wostyn vervoegt de zitting. 

4. Aanvaarden motie met betrekking tot de spoorverbinding De Panne-Brussel en Beernem-
Brussel naar aanleiding van het nieuwe vervoersplan 2014 van de NMBS 

De gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Het college legt de motie van de gemeenteraad van de stad Tielt van 13 maart 2014 in verband 
met de spoorverbinding De Panne - Brussel naar aanleiding van het nieuwe vervoersplan 2014 
van de N M B S ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 

Raadslid Fabienne Allaert van Burgerbelangen stelt voor een eigen motie vanuit de gemeenteraad 
van Wingene op te maken die bestaat uit twee luiken. 
Enerzijds de overname van de motie van Tielt met betrelddng tot de verbinding van De Panne -
Brussel en anderzijds een motie met betrekking tot de geplande wijzigingen in de 
spoorverbinding Brugge - Beernem - Brussel. 
Beernem is immers ook een belangrijke opstapplaats. 

Het raadslid geeft voorlezing van haar voorstel tot motie. 

Burgemeester hendrik Verkest deelt mede dat er reeds inzake Brugge - Beernem - Brussel -
Zaventem initiatief werd genomen door de burgemeesters van Beernem, Damme, Oostkamp en 
Wingene. 

De IC trein van Brugge-Brussel-Zaventem zou mits drie minuten vroeger te vertrekken in Brugge 
en bij terugreis drie minuten later aan te komen in Brugge, kunnen stoppen in Beernem dat een 
belangrijk hinterland heeft in de vier gemeenten. De treinen vertrekken immers vanuit Brugge en 
kunnen mits drie minuten vroeger te vertrekken verder hun reisschema aanhouden ook doorheen 
de Noord-Zuid verbinding te Brussel. De concrete uurregeling werd met experten bekeken en is 
haalbaar naar tijden en materieel. 

Het concrete voorstel werd reeds door de vier burgemeesters overgemaakt aan de Directeur-
Generaal Jo Cornu van de N M B S met de vraag dit met hem te kunnen bespreken. 



De burgemeester stelt voor dit voorstel van algemene motie met betrekking tot de lijn De Panne-
Tielt-Brussel en de lijn Brugge-Beernem-Brussel-Zaventem te onderschrijven. 

Motie van de gemeenteraad Wingene van 7 april 2014 in verband met de spoorverbinding De 
Panne-Brussel en Brugge-Brussel-Zaventem naar aanleiding van het nieuwe vervoersplan 2014 

van de N M B S 

Aan de Federale, Vlaamse en Provinciale Overheid, 
Aan de N M B S , 

De gemeenteraad van Wingene vernam de plannen van de N M B S om een nieuwe treinregeling 
voor de spoorlijn De Panne-Brussel en Brugge-Brussel-Zaventem in te voeren tegen eind 2014. 

Deze nieuwe dienstregeling zou voor onze gemeente zowel de reistijd vanuit Tielt en Beernem 
verlengen en minder comfortabel maken via het inzetten van oudere treinstellen. 

Inzake de spoorlijn De Panne - Tielt - Brussel 

Gelet op: 

1. het nieuwe vervoersplan 2014 van de N M B S 
2. de spoorverbinding De Panne - Brussel via Aalst zal rijden en niet langer via de snelle 

lijn 50a waardoor de rechtstreekse reistijd verlengt met 29 minuten 
3. tijdens de piekuren slechts 2 snelle rechtstreekse verbindingen De Panne - Brussel 

worden voorzien 's morgens en 2 in de omgekeerde richting 's avonds 
4. de reizigers op de lijn De Panne - Brussel in Gent dienen over te stappen voor een 

snellere reistijd van en naar Brussel 
5. de geplande toelichting op een roadshow in West-Vlaanderen op 17 maart 

Gezien de spoorverbinding tussen De Panne en Brussel via spoorlijn 73: 

1. lop heden de enige volwaardige en snelle spoorverbinding is vanuit Tielt en de regio naar 
Brussel; 

2. deze spoorverbinding voor vele werk- en schoolverplaatsingen een belangrijke 
vervoersoplossing biedt; 

Vraagt de Wingense gemeenteraad met aandrang bij de herziening van het N M B S vervoersplan 
2014: 

1. de rechtstreekse treinverbinding tussen Tielt en Brussel te behouden; 
2. de huidige reistijden van treinen tussen Tielt en Brussel niet te verlengen; 
3. de frequentie van de inzet van treinstellen tussen Tielt en Brussel via lijn 73 minstens te 

behouden; 
4. het reizigerscomfort op de ingezette treinstellen op de lijn 73 minstens te behouden; 
5. de wijzigingen op het vlak van de reistijden frequentie en comfort voorafgaand te 

overleggen met de stad Tielt en de hinterlandgemeenten; 

Inzake de spoorlijn Brugge-Beernem-Brussel-Zaventem 

Gelet op 



1. Het nieuwe vervoersplan 2014 van de N M B S 
2. De geplande wijzigingen op de spoorlijn Brugge-Brussel waarbij de piekuurtreinen niet 

langer stoppen in Beernem en er bovendien een algemene vermindering zou zijn van het 
aantal treinen dat stopt in Beernem 

3. De reizigers die de piekuurtrein nemen in Beernem, volgens het nieuw plan zich ofwel 
naar Brugge of Aalter zullen moeten begeven om daar dan de rechtstreekse trein te 
nemen, of in Beernem een stoptrein zullen moeten nemen tot het station Gent om daar 
dan over te stappen op de trein richting Brussel. 

Door het feit dat een aantal reizigers zich naar Aalter of Brugge zal moeten begeven, zal 
de druk op deze stations en de stationsbuurt fors verhogen; het betreft 2 stations waar er 
nu al verkeers- en parkeerproblemen zijn. 
Voor de reizigers die opteren voor de stoptrein tot Gent, bestaat steeds het risico dat ze 
de aansluiting in Gent missen. 

Vraagt de gemeenteraad van Wingene met aandrang een herziening van het N M B S vervoersplan 
2014, gezien de rechtstreeks treinverbinding Brugge — Brussel en het station Beernem voor tal 
van onze Wingense werknemers en studenten zowel middelbaar als hoger onderwijs zeer 
belangrijk is, met name : 

1. Het behoud van het station Beernem als stopplaats voor de piekuurtreinen 
2. Het behoud van het aantal treinen die stoppen in Beernem 
3. Het aanvaarden van het concrete voorstel van de burgemeesters van Beernem, Damme, 

Oostkamp en Wingene 
4. Om geplande wijzigingen , voorafgaandelijk te overleggen met onze gemeente. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De motie wordt aanvaard met éénparigheid 

Artikel 2 
De motie wordt overgemaakt aan de N M B S en de Federale, Vlaamse en Provinciale overheden. 

Aldus vastgesteld in zitting van 07-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter. 

/ 

\ 
Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 
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5. Goedkeuren aanyassins en coördinatie - Retributie inzake brandpreventies 

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

De gemeenteraad, 
In openbare vergadering, 

Gelet op artikel 173 van de Grondwet; 

Gelet op de artikelen 42 §3 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 08 november 1967 en latere wijzigingen, houdende, voor 
vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de 
hulpverlening in geval van brand, inzonderheid artikel 22 en 22bis betreffende de uit te oefenen 
controle op de toepassing van de maatregelen voorgeschreven bij de wetten en verordeningen inzake 
brandpreventie; 

Overwegende dat de opdrachten inzake brandpreventie steeds opdrachten zijn ten gunste van 
particulieren of van private of openbare instellingen; dat het aldus gerechtvaardigd is de kosten ervan 
te laten dragen door hen in wiens voordeel of wiens aanvraag zij verricht worden; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2012: Retributie inzake brandpreventie; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Overwegende dat een aanpassing van dit retributiereglement zich opdringt om het onderscheid tussen 
basis retributie en aanvullende retributie eenduidig te bepalen en ter inperking van vruchteloze 
prestaties bij sommige vergunningsaanvragen met problematische brandvoorkoming; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 



Artikel 1 
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2012: Retributie inzake brandpreventie wordt aangepast 
als volgt: 

1. in artikel 2 - definities, punt 2 te wijzigen van: 
Retributie - de verschuldigde prestatievergoeding naar aanleiding van de uitvoering van een 
brandpreventie in gebouwen, omvattende de studie op plan, de inspectie gedurende de uitvoering van 
de werken en één uitvoeringsverslag. Er is één plaatsbezoek van de brandpreventie adviseur 
inbegrepen 
naar: 
Retributie = de verschuldigde prestatievergoeding naar aanleiding van de uitvoering van een 
brandpreventie in gebouwen en inrichtingen, omvattende: 
- de studie op plan, 
- eventueel een beperkt voorafgaand advies 
- de inspectie en opvolging gedurende de uitvoering van de werken 
- één uitvoeringsverslag of één eindverslag 
- één plaatsbezoek van de brandpreventie-adviseur. 

2. in artikel 2 - definities, na punt 2 invoegen van een definitie onder punt 3 en doorschuiven 
van de nummering voor de navolgende definities: 

Bijkomende retributie = de verschuldigde prestatievergoeding naar aanleiding van de uitvoering van 
een brandpreventie in gebouwen en inrichtingen, bovenop het basispakket omschreven in voorgaand 
punt. Het betreft de extra prestaties uitgevoerd vóór, tijdens of na de procedure van de 
vergunningsaanvraag, omvattende - niet limitatief: 
- grondig voorafgaand advies, 
- planstudie, vergaderingen, overleg, communicatie 
- plaatsbezoeken 
- verslaggeving 

3. In artikel 4 schrapping van de woorden 'met gunstig brandpreventie-advies' in de eerste zin. 
4. In artikel 5 vervangen van: 

Bijkomende prestaties uit te voeren door de brandpreventie adviseur naar aanleiding van fout of 
nalatigheid van de retributieplichtige of bij herhaalde ongunstige brandpreventie adviezen, worden 
aangerekend voor de reële werktijd aan 50,00 euro per gepresteerd uur. 
door: 
De bijkomende retributie volgens artikel 2 punt 3, wordt aangerekend voor de reële werktijd aan 50,00 
euro per gepresteerd uur. 

Artikel 2 

De coördinatie na aanpassing van het retributiereglement luidt: 

Artikel 1 - Toepassing 

Met ingang van 1 januari 2013 en voor een onbepaalde termijn, wordt een retributie gevestigd voor de 
uitvoering van brandpreventie-opdrachten. 
Artikel 2 - Definities 
Voor een goed begrip van dit retributiereglement, is als volgt gedefinieerd: 

1. Brandpreventie = de studie, het nazicht en de controle op de toepassing van het geheel 
van brandveilige maatregelen in gebouwen - al dan niet met publiekstoegang -
voorgeschreven bij de wetten en verordeningen inzake brandpreventie en opgelegd voor 
stedenbouwkundige aanvragen of aanvragen voor hinderlijke inrichtingen (= 
milieuvergunningen), naar aanleiding van bouw- en verbouwingswerken, 
herinrichtingswerken, bestemmingswijziging of specifieke uitbating van gebouwen. 

2. Retributie = de verschuldigde prestatievergoeding naar aanleiding van de uitvoering van 
een brandpreventie in gebouwen en inrichtingen, omvattende: 

- de studie op plan, 
- eventueel een beperkt voorafgaand advies 
- de inspectie en opvolging gedurende de uitvoering van de werken 



- één uitvoeringsverslag of één eindverslag 
- één plaatsbezoek van de brandpreventie-adviseur. 

3. Bijkomende retributie = de verschuldigde prestatievergoeding naar aanleiding van de 
uitvoering van een brandpreventie in gebouwen en inrichtingen, bovenop het basispakket 
omschreven in voorgaand punt. Het betreft de extra prestaties uitgevoerd vóór, tijdens of 
na de procedure van de vergunningsaanvraag, omvattende - niet limitatief: 

- grondig voorafgaand advies, 
- planstudie, vergaderingen, overleg, communicatie 
- plaatsbezoeken 
- verslaggeving 

4. Brandpreventie-adviseur = het gekwalificeerd brandweerpersoneel, belast met de 
uitvoering van de brandpreventie. 

5. Brandpreventie-advies = het geheel van adviezen en richtlijnen opgenomen in het 
uitvoeringsverslag, waaraan de aanvrager zich dient te houden ter garantie van een 
brandveilige inrichting van het gebouw in kwestie. 

6. Gunstige brandpreventie = het gebouw of de inrichting beantwoord geheel aan de 
voorschriften van het brandpreventie-advies terzake. 

7. Ongunstige brandpreventie = het gebouw of de inrichting beantwoordt slechts 
gedeeltelijk of in het geheel niet aan het brandpreventie-advies terzake. 

8. Retributieplichtige = de natuurlijke of rechtspersoon die de stedenbouwkundige 
vergunning of de milieuvergunning aanvraagt, met inbegrip van de aanvragen voor 
gebouwen en inrichtingen bestemd voor verkoop. 

9. Vloeroppervlakte = volledige vloeroppervlakte van het gebouw, met inbegrip van kelders 
en garages en de bewoonbare vloeroppervlaktes van zolderruimtes. 

Artikel 3 - Categorieën 
De retributie is berekend op basis van gemiddeld te verrichten prestaties door de brandpreventie
adviseur, per soort gebouw of inrichting, als volgt ingedeeld: 

1. Cate gorie I - Gebouwen met openbare toegang = alle instellingen die openbare toegang 
verlenen, zoals winkels, toonzalen, feestzalen, horeca, scholen, fabrieken, ... 
Hiertoe behoren eveneens de meergezinswoningen en bepaalde gemengde situaties zoals 
loods met woning, winkel met woning. 

2. Categorie II - Loodsen zonder publieke toegang = alle gebouwen die niet publiek 
toegankelijk zijn en die niet bestemd zijn voor bewoning. 

3. Categorie III - Kinderopvang = specifieke categorie voor alle inrichtingen en gebouwen 
bestemd voor de opvang van kinderen. 

Op beoordeling van het college van burgemeester en schepenen kan een bepaalde categorie van 
toepassing gesteld worden voor gebouwen of instellingen waarvan de categorie niet eenduidig 
herkenbaar is. 
Ingeval van specifieke situaties of aanpassingen in de wetgeving op brandpreventie kan het college 
van burgemeester de lijst met categorieën wijzigen of aanvullen. 

Artikel 4 - Retributie 
De retributie voor brandpreventie is vastgesteld op: 

a. Categorie I: 300,00 euro voor gebouwen en inrichtingen tot 2.500 m 2 vloeroppervlakte. 
Voor de vierkante meters meer dan 2500 m 2 wordt het bedrag van 300,00 euro verhoogd 
met 0,05 euro/ extra vierkante meter. 

b. Categorie II: 150,00 euro, ongeacht de vloeroppervlakte 
c. Categorie III: de reële werktijd van de brandpreventie-adviseur voor de uitvoering van 

de brandpreventie wordt aangerekend aan 50,00 euro per gepresteerd uur. 

Artikel 5 - Bijkomende retributie 
De bijkomende retributie volgens artikel 2 punt 3, wordt aangerekend voor de reële werktijd aan 50,00 
euro per gepresteerd uur. 



Artikel 6 - Vrijstelling 
Op gemotiveerde beoordeling van het college van burgemeester en schepenen kan uitzonderlijk 
vrijstelling verleend worden van retributie voor speciale inrichtingen buiten categorie. 
Occasionele feestactiviteiten zoals een bedrijfsfeest of feesten van lokale verenigingen kunnen 
vrijstelling van retributie verkrijgen, voor zover de vaste inrichting hiervoor niet meer dan tweemaal 
per jaar wordt gebruikt en voor zover de activiteit niet onder andere regelgeving valt, zoals bv. het 
fuifreglement. 

Artikel 7 - Betaling 
De retributie is contant betaalbaar en wordt gefactureerd door de gemeentelijke administratie, op basis 
van de opgegeven prestaties van de brandpreventie-adviseur. 

Artikel 8 - bekendmaking en toezicht. 

Dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de betrokken diensten. 

Artikel 3 

Dit besluit vervangt de gemeenteraadsbeslissing van 17-12-2012 'Retributie inzake brandpreventie' 
met onmiddellijke ingang. 

Aldus vastgesteld in zitting van 07-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter. 

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 07-april-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 samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, het OCMW, het AGB en de 
kerkfabrieken betreffende de aankoopprocedure voor exploitatie en niet specifiek toewijsbare 
investeringen. 

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

De Gemeenteraad, 
In openbare vergadering, 

Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW, gecoördineerde versie, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 03/06/2013 en door de OCMW-raad op 22/05/2013; 

Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het A G B , goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 3 l/08/2009en door de Raad van Bestuur A G B op 30/11/2009; met als eerste 
aanvulling, goedgekeurd door gemeenteraad en RvB A G B op 28 maart 2010; 

Gelet op de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en het A G B , goedgekeurd door de 
gemeenteraad en de Raad van Bestuur RvB A G B op 29/11/2010; 

Gelet dat de ondersteunende diensten voor de drie entiteiten samengevoegd zijn, en aangestuurd 
worden vanuit de gemeente. 

Gelet op de intentie om de efficiëntie van de dagelijkse werking voor de drie entiteiten te 
maximaliseren. 

Gelet dat er voor de drie entiteiten afzonderlijke organen de bestelaanvragen en/of bestekken dienen 
goed te keuren. 

Gelet dat het deze drie entiteiten op vandaag elk hun eigen procedures hebben die gerespecteerd 
moeten worden, hetgeen voor de ondersteunende diensten voor onduidelijkheid en extra werklast 
zorgt. 

Gelet dat er maximaal gestreefd wordt naar efficiëntiewinsten en kostenbesparingen door het 
samenvoegen van opdrachten. 



Overwegende dat het aangewezen is ook de kerkfabrieken de mogelijkheid te geven aan te sluiten bij 
de overeenkomst; 

Gelet op het artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten: 
"Art. 38 - In geval van een samengevoegde opdracht voor rekening van verschillende aanbestedende 
overheden en in voorkomend geval van privaatrechtelijke personen, duiden de betrokken personen de 
overheid of entiteit aan die in hun naam in de hoedanigheid van aanbestedende overheid zal optreden. 
De voorwaarden van de opdracht kunnen voorzien in een afzonderlijke betaling voor elk van die 
personen." 

Overwegende dat hiervoor een samenwerkingsovereenkomst wordt voorgelegd ter goedkeuring, om 
deze procedure eenvoudiger te maken; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT 

Artikel 1 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Wingene, het O C M W Wingene, het A G B 
Wingene en de toetredende kerkfabrieken wordt als volgt goedgekeurd: 

Publieke partners: 
Gemeentebestuur Wingene, OCMW Wingene, AGB Wingene, Kerkfabrieken 

Aankoopprocedure voor exploitatie en niet specifiek toewijsbare investeringen. 

Samenwerkingsovereenkomst met meerdere publieke partners 

Betrokken partijen 

Overeenkomst 

Tussen: 

De gemeente Wingene, met zetel te Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene, vertegenwoordigd door 

de heer Hendrik Verkest, burgemeester, en de heer Chris De Meulemeester, gemeentesecretaris, die 

optreden namens de gemeenteraad, hierna "de gemeente" genoemd, 

en 

Het OCMW Wingene, met zetel te Marktplein 5, 8750 Zwevezele, vertegenwoordigd door de heer 

Tom Braet, OCMW-voorzitter, en de heer Johan Broché, OCMW-secretaris, die optreden namens de 

OCMW-raad, hierna "het OCMW" genoemd, 

en 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Wingene, met zetel te Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene, 

vertegenwoordigd door de heer Hendrik Verkest, Voorzitter Raad van bestuur AGB, en de heer Chris 

De Meulemeester, gemeentesecretaris, die optreden namens de Raad van Bestuur AGB, hierna "het 

AGB" genoemd. 

en 

Kerkfabriek , 

Vertegenwoordigd door , die optreden namens de Kerkraad .... 



Uitgangspunten 

Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW, gecoördineerde versie, 
goedgekeurd door: 

• De gemeenteraad op 03/06/2013 

• De OCMW-raad op 22/05/2013 

Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB, goedgekeurd door: 

• De gemeenteraad op 31/08/2009 

• De Raad van Bestuur AGB op 30/11/2009 

en de eerste aanvulling, goedgekeurd door: 

• De gemeenteraad op 28/03/2010 

• De Raad van Bestuur AGB op 28/03/2010 

Gelet op de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en het AGB, goedgekeurd door: 
• De gemeenteraad op 29/11/2010 

• De Raad van Bestuur AGB op 29/11/2010 

Gelet op het feit dat de ondersteunende diensten voor de drie entiteiten samengevoegd zijn, en 
aangestuurd worden vanuit de gemeente. 

Gelet op de intentie om de efficiëntie van de dagelijkse werking voor de drie entiteiten te 
maximaliseren. 

Gelet op het feit dat er voor de drie entiteiten afzonderlijke organen de bestelaanvragen en/of 
bestekken dienen goed te keuren. 

Gelet op het feit dat er maximaal gestreefd wordt naar efficiëntiewinsten en kostenbesparingen door 
het samenvoegen van opdrachten. 

Gelet op het feit dat het deze drie entiteiten op vandaag elk hun eigen procedures hebben die 
gerespecteerd moeten worden, hetgeen voor de ondersteunende diensten voor onduidelijkheid en 
extra werklast zorgt. 

Gelet op het artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten: 
"Art. 38 - In geval van een samengevoegde opdracht voor rekening van verschillende aanbestedende 
overheden en in voorkomend geval van privaatrechtelijke personen, duiden de betrokken personen 
de overheid of entiteit aan die in hun naam in de hoedanigheid van aanbestedende overheid zal 
optreden. De voorwaarden van de opdracht kunnen voorzien in een afzonderlijke betaling voor elk 
van die personen." 

Overeenkomst 

Aangezien de partijen van oordeel zijn dat voor de onderstaande bestellingen deze in het algemeen 
belang het beste kunnen worden samengevoegd, 
wordt overeengekomen wat volgt: 



Artikel 1: Aanduiding opdrachtgevend bestuur 
De Gemeente, Het OCMW, het AGB en de kerkfabriek.... beslissen de onderstaande bestellingen in 

het algemeen belang samen te voegen en de gemeente aan te duiden om in gezamenlijke naam bij 

de gunning en de uitvoering van de opdrachten als opdrachtgevend bestuur op te treden, 

overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten. 

Artikel 2: Exploitatie 
Als opdrachtgevend bestuur zal de gemeente instaan voor de volledige aankoopprocedure voor alle 

aankopen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van één, twee of drie van de entiteiten. 

De gemeente maakt de keuze welke procedure, mogelijk volgens de wet op overheidsopdrachten, 

gevolgd zal worden. 

De gemeente voert de volledige procedure tot en met de gunning. 

Concreet komt het er op neer dat ofwel het College van Burgemeester en Schepenen, ofwel de 

gemeenteraad, over de goedkeuring van de aankoopprocedure, het bestek en de gunning beslissen. 

Bijgevolg is er geen tussenkomst meer vereist van het Vast Bureau of de OCMW-raad, of van het 

directiecomité AGB of de Raad van Bestuur AGB of de kerkraad. 

Bij de gunning wordt een opdeling gemaakt per bestuur, hetgeen afzonderlijke facturatie toe laat. 

Voor elk bestuur worden de nodige budgetten voorzien in het budget en het meerjarenplan. Ook de 

facturatie blijft per bestuur opgesplitst. 

Voorbeelden van exploitatie zijn: 

• Onderhoudscontracten 

• Verzekeringen 

• Abonnementen 

• Opleidingen 

• Personeelszaken 

• ICT 

• 

Artikel 3 : Niet specifiek toewijsbare investeringen 
Als opdrachtgevend bestuur zal de gemeente instaan voor de volledige aankoopprocedure voor alle 

aankopen die noodzakelijk zijn voor de investeringen van één, twee of drie van de entiteiten, 

dewelke niet specifiek aan één entiteit toewijsbaar zijn. 

De gemeente maakt de keuze welke procedure, mogelijk volgens de wet op overheidsopdrachten, 

gevolgd zal worden. 

De gemeente voert de volledige procedure tot en met de gunning. 

Concreet komt het er op neer dat ofwel het College van Burgemeester en Schepenen, ofwel de 

gemeenteraad, over de goedkeuring van de aankoopprocedure, het bestek en de gunning beslissen. 

Bijgevolg is er geen tussenkomst meer vereist van het Vast Bureau of de OCMW-raad, of van het 

directiecomité AGB of de Raad van Bestuur AGB. 

Bij de gunning wordt een opdeling gemaakt per bestuur, hetgeen afzonderlijke facturatie toe laat. 

Voor elk bestuur worden de nodige budgetten voorzien in het budget en het meerjarenplan. Ook de 

facturatie blijft per bestuur opgesplitst. 

Voorbeelden van niet specifiek toewijsbare investeringen zijn: 

• Aankopen van bureaustoelen 

• Aankopen van computers 



Voor het AGB 
Hendrik Verkest 

Voorzitter RvB 
Chris De Meulemeester 

Gemeentesecretaris 

Voor de Kerkfabriek 

Voorzitter 

De secretaris, 

Chris De Meulemeester 

Secretaris 

Aldus vastgesteld in zitting van 07-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De burgemeester-voorzitter, 

\ 
t[\ - — " 3 

Hendrik Verkest 



Artikel 4 : Specifiek toewijsbare investeringen 
Voor de specifiek toewijsbare investeringen blijft elke entiteit op zich de aankoopprocedure voeren. 

Elke entiteit beslist in dit geval over de goedkeuring van de aankoopprocedure, het bestek en de 

gunning. 

Deze opdrachten verlopen dus enkel via: 

• Voor de gemeente : de gemeenteraad of het CBS. 

• Voor het OCMW : de OCMW-raad of het Vast Bureau. 

• Voor het AGB : de Raad van Bestuur of het directiecomité 

Voorbeelden van specifiek toewijsbare investeringen zijn: 

• Voor de Gemeente : een bibliotheek 

• Voor het OCMW : nieuwe rusthuisbedden 

• Voor het AGB : de aanleg van een nieuw sportpark 

• Voor de kerkfabrieken: gebruiksmiddelen voor de eredienst 

Artikel 5 : Bij twijfel 
Indien er getwijfeld wordt als het om exploitatie dan wel een investering gaat, of indien er getwijfeld 

wordt tussen het type investering, is het de financieel beheerder die de knoop doorhakt, en dit in 

overleg met: 

• Voor de gemeente : de gemeentesecretaris en de burgemeester 

• Voor het OCMW : de OCMW-secretaris en de OCMW-voorzitter 

• Voor het AGB : de gemeentesecretaris en de burgemeester 

• Voor de kerkfabrieken: de voorzitter en de secretaris 

Artikel 6: kostenverdeling 
Bij opdrachten waar meer dan één bestuur in participeert, wordt afhankelijk van het type opdracht 

de meest voor de hand liggende kostenverdeling bepaald, waarbij steeds rekening gehouden wordt 

met het principe 'de verbruiker betaalt'. 

Artikel 7: Gunningsprocedure 
Als opdrachtgevend bestuur schrijft de gemeente de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening 

der inschrijvingen, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht toe. Hierbij wordt wel 

rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle 

opdrachten dus toevertrouwd moeten worden aan de laagste regelmatige bieder in geval van 

aanbesteding en aan de voordeligste offerte in geval van een andere procedure, voor de totaliteit 

van de opdracht. 

Opgemaakt te Wingene op 07/04/2014 

Voor de gemeente 
Hendrik Verkest Chris De Meulemeester 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

Voor het OCMW 
Tom Braet 

OCMW-voorzitter 

Johan Broché 

OCMW-secretaris 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 07-april-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: -

7. Goedkeuren gemeentebelasting betreffende de handhaving van afkoppeling regen-en 
afvalwater van bestaande woningen en bedrijven gelegen in zones met ayarte afvalwaterriool 
(2DWA-riolering) en het plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA) 
2014-2019 

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

De Gemeenteraad, 
In openbare vergadering, 

Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet; 

Gelet op de artikelen 42 §3 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 
2010 en 17 februari 2012; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25 oktober 1999 tot vaststelling van de gemeentelijke 
verordening voor afzonderlijke huisaansluitingen van nieuwbouw en vernieuwbouw voor 
gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2009 houdende vaststellen van de belasting 
betreffende handhaving van aflcoppeling van regen- en afvalwater van bestaande woningen 
gelegen in zones met aparte afvalwaterriool (2DWA-riolering) en h et plaatsen en beheren van 
individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA); 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2009 houdende vaststelling van het 
gemeentelijk toelagereglement voor het afkoppelen van regen- en afvalwater van bestaande 
woningen gelegen in zones met aparte afvalwaterriool (2DWA-riolering); 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2009 en 17 december 2012 houdende 
vaststelling van het gemeentelijk reglement op het collectief plaatsen en beheren van individuele 
waterzuiveringsinstallaties (IBA's); 

Overwegende dat afkoppelingsprojecten voor bestaande woningen en bedrijven maatregelen voor 
hemel- en afvalwater omvatten; 



Overwegende dat de aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel met een optimale 
afkoppeling op woning- en bedrijfsniveau noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor de 
maximale subsidies voor de uitvoering van rioleringswerken vanwege het Vlaamse Gewest; 

Overwegende dat er ingevolge de bepalingen in Vlarem I en II ten laste van de burger 
afkoppelingsplicht is in straten met 2DWA-riolering en saneringsplicht in de rode zones van het 
zoneringsplan; 

Overwegende dat, indien de maximale afkoppeling niet voor elke woning en bedrijf gebeurt, 
hemelwater in de afvalwaterleiding terecht komt, wat kan zorgen voor overlast bij de naburige 
gebouwen waar de aflcoppeling wel werd uitgevoerd; 

Overwegende dat de afkoppeling van hemelwater van de openbare riolering een positieve invloed 
heeft op de efficiëntie en het rendement van rioolwaterzuiveringsinstallaties; 

Overwegende dat de hemelwaterputten als bufferopvang kunnen dienen en zo de druk op het 
gemeentelijk rioleringsstelsel kunnen verkleinen, de overstorten minder frequent doen werken en 
het zuiveringsproces faciliteren; 

Overwegende dat hemelwater maximaal van de openbare riolering moet worden afgekoppeld en 
in de mate van het mogelijke moet hergebruikt worden; 

Overwegende dat door de aanleg van infiltratievoorzieningen een buffer- of bergingscapaciteit 
ontstaat waardoor er minder water moet worden afgevoerd, de afvoer bovendien vertraagd wordt 
en de grondwaterreserves worden aangevuld; 

Overwegende dat een 2 DWA-stelsel enkel werkt als de optimale aflcoppeling voor elke woning 
en bedrijf gebeurt; dat de DWA-leiding anders ook moet overgedimensioneerd worden; 

Overwegende dat de afkoppelingswerken opgelegd in de bouwvergunningen afgeleverd sinds 1 
juli 1999 voor nieuwbouw en vernieuwbouw dienden te gebeuren door de bouwheer zodat er 
reeds een gescheiden afvoer van afvalwater werd gerealiseerd tot aan de rooilijn; 

Overwegende dat het wenselijk is om in de afkoppelingsprojecten voor bestaande woningen en 
bedrijven hemelwater optimaal af te koppelen volgens het ontwerpplan opgemaakt door de 
afkoppelings-deskundige en goedgekeurd door de gemeente; 

Overwegende dat de gemeente aldus voorziet in een deskundige begeleiding van de 
afkoppelingsprojecten door aanstelling en betaling van bovenvermelde afkoppelingsdeskundige 
die een ontwerpplan en een kostenraming opmaakt; 

Overwegende dat de afkoppelingswerken op privé-terrein gerealiseerd moeten worden door ofwel 
een geregistreerde aannemer in opdracht van de gemeente, een geregistreerde aannemer in 
opdracht van de particuliere aansluiter of door de particuliere aansluiter zelf en in elk van de 
beschreven gevallen de kosten voor rekening zijn van de particuliere aansluiter; 

Overwegende dat voor de wegenis- en rioleringswerken die worden opgestart de 
afkoppelingswerken volgens het afkoppelingsplan tegen uiterlijk de voorlopige oplevering van de 
wegenis - en rioleringswerken moeten uitgevoerd worden; 

Overwegende dat het dus wenselijk is om een belasting te heffen op het niet of niet maximaal 
afkoppelen van hemelwater in bovenvermelde projecten en dat deze belasting enkel wordt 
aangerekend indien op het moment van de voorlopige oplevering van de wegenis- en 
rioleringswerken de afkoppelingswerken niet of niet conform het afkoppelingsplan werden 
uitgevoerd; 



Overwegende dat het omwille van een correcte aansluiting en werking van de 2DWA-riolering 
niet kan toegelaten worden om zonder voorafgaande vergunning en toezicht van de gemeente een 
nieuwe of bijkomende aansluiting op een riolering te realiseren door de particuliere aangelanden; 

Overwegende dat het bijgevolg wenselijk is een belasting te heffen op het illegaal realiseren en 
instandhouden van een rioolaansluiting op een 2DWA- of hemelwaterriolering; 

Overwegende dat individuele waterzuiveringsinstallaties moeten geplaatst worden volgens het 
goedgekeurd zonerings- of uitvoeringsplan om verontreiniging van zowel oppervlaktewateren als 
grondwater te voorkomen; 

Overwegende dat het gemeentebestuur het initiatief zal nemen tot het plaatsen van de individuele 
waterzuiveringsinstallaties en hierbij ook de plaatsings- en beheerkosten zal betalen, mits het 
betalen van een aansluitvergoeding door de particuliere eigenaar van de woning; het eventueel 
bedrijfsgedeelte wordt niet ten laste genomen; 

Overwegende dat voor de goede werking van de individuele waterzuiveringsinstallaties het 
noodzakelijk is dat de samenwerkingsovereenkomst zoals bepaald in het gemeentelijk reglement 
op het collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties door de 
particulier strikt nageleefd wordt en dit door het gemeentebestuur of zijn aangestelde zal 
gecontroleerd worden. 

Overwegende dat deze belasting zodoende in essentie tot doel heeft de aflcoppeling te realiseren 
of de plaatsing en het beheer van een IBA op particulier domein toe te laten; dat deze belasting 
enkel een stimulerend effect heeft om de werken wel te laten uitvoeren en daarom voldoende 
hoog moet zijn. 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Amendement 

De fractie Burgerbelangen dient een amendement in om de belasting te halveren. 

Het amendement bekomt 8 ja stemmen (Burgerbelangen) en 15 neen stemmen (CD&V) 

Goedkeuring: het eigenlijke agendapunt bekomt 15 ja stemmen (CD&V) en 8 neen stemmen 
(Burgerbelangen) 

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 

Artikel 1 - Definities 

- Afvalwater: water met afvalstoffen en/of verontreinigingen waarvan de houder zich ontdoet of 
moet ontdoen. 
- Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. 
- Gescheiden riolering : een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene 
stelstel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel 
bestemd voor hemelwater. 
- Semi-gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het 
ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel 



bestemd is voor de afvoer van hemelwater waarvan deze laatste in hoofdzaak beperkt is tot het 
hemelwater van de wegverharding en de huisaansluitingen die reeds gescheiden kunnen 
aanvoeren. De overige bestaande huisaansluitingen voeren nog gemengd aan op de leiding van 
afvalwater. 
- Afkoppelingsdeskundige: wordt door de gemeente aangesteld. Informeert de bewoners, maakt 
het afkoppelingsplan, de kostenraming, volgt de uitvoering van de afkoppelingswerken op en 
controleert de facturen. 
- Bestaande gebouwen: gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd 
afgeleverd zonder de verplichting van het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren. 
- Maximale afkoppeling: bij open en halfopen bebouwing dient alle hemelwater gescheiden van 
afvalwater afgevoerd te worden. Bij gesloten bebouwing dient het hemelwater gescheiden van het 
afvalwater afgevoerd te worden, behalve indien hiervoor leidingen door of onder de woning 
dienen aangelegd te worden. 
- Aparte afvalwaterriool: afvalwaterriool volgens het 2DWA-principe: leiding gedimensioneerd 
om 2 keer het verwachte afvalwaterdebiet per dag af te voeren (2 keer omdat het afvalwater niet 
evenredig over 24 uur verdeeld wordt in de praktijk. Er is niet in capaciteit voorzien voor 
bijkomend regenwater 
- Groene cluster volgens zoneringsplan: collectief te zuiveren gebied, nog te optimaliseren 
- Centraal gebied volgens zoneringsplan: reeds op een collectieve 
afvalwaterzuiveringsinstallatie aangesloten gebied. 
- Individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA): een 'mini' rioolwaterzuiveringsinstallatie die per 
perceel of per woning het vrijkomende huishoudelijk afvalwater zuivert 
- Rode cluster volgens zoneringsplan: individueel te zuiveren gebied. 

Artikel 2 
Voor de aanslagjaren 2013-2019 wordt een belasting gevestigd op het niet of niet maximaal 
afkoppelen (dus niet conform het afkoppelingsplan of de verplichting in de stedenbouwkundige 
vergunning )van hemelwater bij bestaande woningen en bedrijven in door de gemeente 
vastgestelde afkoppelingsprojecten. 

Deze belasting wordt tevens gevorderd bij het realiseren of instandhouden van een nieuwe of 
bijkomende rioolaansluiting in een 2DWA-zone, zonder voorafgaande vergunning en toezicht van 
de gemeente. 

Deze belasting geldt eveneens voor het niet afsluiten of niet naleven van een 
samenwerkingsovereenkomst voor plaatsing en beheer van individuele waterzuiveringsinstallaties 
(IBA's) of voor het niet zelf instaan voor plaatsing en goed beheer door de eigenaar in de 
gevallen die tot hun verantwoordelijkheid behoort. 

Onder afkoppelingsprojecten wordt verstaan de aanleg van een optimaal gescheiden 
rioleringsstelsel in de openbare weg zoals door de gemeente vastgesteld overeenkomstig het 
gemeenteraadsbesluit van 28 september 2009 inzake het gemeentelijk toelagereglement voor het 
afkoppelen van regen- en afvalwater van bestaande woningen gelegen in zones met aparte 
afvalwaterriool (2DWA-riolering). 

Onder de samenwerkingsovereenkomst voor plaatsing en beheer van individuele 
waterzuiveringsinstallaties (IBA's) wordt verstaan het akkoord tussen gemeentebestuur en private 
eigenaar/gebruiker zoals door de gemeente vastgesteld overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit 
van 28 september 2009 inzake het gemeentelijk reglement op het collectief plaatsen en beheren 
van individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA's). 



Artikel 8 
De vorige beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2012 wordt ingetrokken en 
vervangen door onderhavige. 

Artikel 9 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de betrokken diensten. 

Aldus vastgesteld in zitting van 07-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris. 

Chris De Meulemeester 



Artikel 3 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die eigenaar is van 
de af te koppelen gebouwen op het moment van de uitvoering van het rioleringsproject. De 
belasting is eveneens verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die eigenaar 
van de private eigendom is op het moment dat een onvergunde rioolaansluiting wordt uitgevoerd 
of een individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA) moet geplaatst worden. 

Artikel 4 
De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag per jaar a rato van de bebouwde en/of 
verharde oppervlakte: 

• 1500 euro tot 1000 m 2 

• 3000 euro tussen 1000 m 2 en 5000 m 2 

• 5000 euro tussen 5000 m 2 en 10.000 m 2 

• 10.000,00 euro boven 10.000 m 2 

De inning gebeurt vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin het afkoppelingsproject op openbaar 
domein ter hoogte van de bestaande woning werd afgerond, indien het hemelwater bij de 
bestaande woning niet of niet maximaal werd afgekoppeld. Voor wat de IBA's betreft, wordt de 
belasting geheven indien de samenwerkingsovereenkomst 6 maanden na de datum van 
voorlegging van de samenwerkingsovereenkomst door de eigenaar niet werd ondertekend of 
indien na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst de forfaitaire 
aansluitingsvergoeding niet werd betaald. 

Voor wat de onvergunde rioolaansluiting betreft, wordt de belasting geheven bij de vaststelling 
van de inbreuk en zolang de inbreuk niet werd geregulariseerd of ongedaan gemaakt. 
Voor een periode van 12 maand na de aanvangsdatum van het belastbaar feit wordt er in 
afwijking van het forfetair jaarbedrag 8% per begonnen maand aangerekend; 

Artikel 5 
Eigenaars van gebouwen waarvoor de maximale afkoppeling technisch-economisch niet haalbaar 
is, worden vrijgesteld van deze belasting. De haalbaarheid van de maximale aflcoppeling wordt 
bepaald door de afkoppelingsdeskundige. bi geval van onenigheid over deze beslissing zal een 
voor beide partijen aanvaardbare, onafhankelijke deskundige aangesteld worden die de definitieve 
beslissing zal nemen. 

Artikel 6 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 7 
De belastingplichtige die meent onrechtmatig te zijn belast, kan bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en schepenen dat handelt als administratieve overheid. Het bezwaar moet 
schriftelijk gebeuren, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden 
binnen een termijn van drie maanden na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet. Van het 
bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven. 
Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing, kan het nochtans geldig 
worden ingediend zolang de gouverneur de begrotingsrekening van het jaar van de belasting niet 
heeft goedgekeurd. 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 07-april-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: 

Raadslid Mare Vanoverschelde verlaat de zitting. 

8. Oitteiseninssvlan - Wijk Hille - Gemeenschapsvoorzieningen - Definitief aanvaarden 

Met 22 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De Gemeenteraad; 
In openbare vergadering, 

Gelet op het Bijzonder Plan van Aanleg " Wijk De Hille" M B 7 september 1978 vervangen door M B . 
15 september 2000 waarbij een "Zone voor gemeenschapsvoorzieningen" werd bestemd. 

Overwegende dat het bestemmingsvoorschrift zegt: "De gronden die op de bestemmingsplankaart 
aangewezen zijn voor gemeenschapsvoorzieningen (momenteel met als functie kerk, school, 
bibliotheek en Rijkswacht), zijn bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen kaderend binnen de 
taakstellingen van de overheid.". 

Gelet op de stedenbouwvergunning BI978/137 voor de bouw van kazerne en vier woningen 
afgeleverd op 20 november 1978; 

Gelet op het besluit van de politieraad van de Politiezone Regio Tielt van 30 december 2013, 
houdende Project Hille - verzoek tot onteigening door de gemeente Wingene in functie van de 
realisatie van de bestemming; 

Overwegende dat de Politiezone Regio Tielt de interventie Ardooie om functionele reden van ligging 
en huisvesting wenst over te brengen naar de site Hille waar reeds de wijkwerking Wingene is 
gevestigd; 

Overwegende dat daartoe het gedeelte wijkwerking dat reeds in eigendom is van de Politiezone niet 
volstaat; 



Overwegende dat het behoud en de private verkoop van de leegstaande woningen, die er gebouwd 
werden in functie van de hoofdbestemming, de verdere realisatie en aanwending van de terreinen in 
functie van de hoofdbestemming in de weg staan; 

Overwegende dat de woonfunctie nevengeschikt was aan de hoofdfunctie; dat de woonfunctie in 
relatie met de hoofdfunctie werd stopgezet en dat daar een dringende behoefte is om de hoofdfunctie 
uit te breiden met de huisvesting van de interventiedienst Noord; 

Overwegende dat een private verkoop van de terreinen en woningen in functie van een zonevreemde 
bestemming strijdig is met de geformuleerde behoeften van de Politiezone Regio Tielt; 

Overwegende dat bijgevolg de geldende hoofdbestemming niet achterhaald is uit hoofde van de 
betrokken overheden; 

Overwegende dat een private en speculatieve vervreemding van de voormalige leegstaande 
rijkswachtwoningen in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen in strijd is met de goede ruimtelijke 
ordening en de beginselen van behoorlijk bestuur; 

Overwegende dat de nevenfunctie (personeelswoningen) er slechts kon vergund worden in functie van 
de hoofdfunctie; dat deze nevenfunctie haar doel verloren heeft en bijgevolg de verdere uitbreiding en 
realisatie van de hoofdfunctie niet kan in de weg staan; 

Overwegende dat deze situatie ten gronde verschilt met de eerdere verkoop van personeelswoningen in 
zone voor gemeenschapsvoorzieningen door De Gemeenschapsinstelling voor bijzondere Jeugdzorg 
De Zande (Sint Pietersveld en Vagevuurstraat) en Belgacom (Predikherenstraat en Vagevuurstraat) 
door het feit dat de exploitanten van de hoofdfunctie zelf verzaakten aan de herbruik in functie van de 
hoofdfunctie; dat in secundaire orde de nevenfunctie ruimtelijk afgescheiden waren zodat hun 
desaffectatie geen belemmering vormde voor de goede organisatie van de hoofdfunctie; 

Overwegende dat de gemeente beslist de bevoegde minister te verzoeken gemachtigd te worden om dit 
plangebied te onteigenen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 april 1835 op de 
onteigeningen ten algemenen nutte teneinde tot de uitrusting en de realisatie van 
gemeenschapsvoorzieningen te kunnen overgaan; 

Overwegende dat de voorgenomen onteigening van algemeen nut is in de zin van art. 16 van de 
grondwet vermits de goederen, eens onteigend, door de gemeente ter beschikking zullen gesteld 
worden voor de verdere uitbouw van de bestaande politiesite; dat de gemeente Wingene een 
onmiskenbaar belang hierbij heeft vermits het een optimalisering van de dienstverlening van de politie 
onder meer op haar grondgebied beoogt en dat het de zone-eigen invulling tot doel heeft van het B P A 
dat de gemeente destijds heeft aangenomen; dat de nodige afspraken werden gemaakt binnen de 
meergemeenten-politiezone waarbij de gemeente Wingene werd gevraagd een onteigeningsbesluit te 
verzoeken; 

Overwegende dat uit het ontwerpend onderzoek van de aangestelde architect blijkt dat de thans nog op 
de site aanwezige voormalige personeelswoningen disfunctioneel zijn voor een ombouw tot 
politiegebouw; 

Overwegende dat hun verkoop en hergebruik als zonevreemde woning een hypotheek zou leggen op 
het functioneren van de politiesite waarvan de voorzijde reeds in eigendom en gebruik is van de 
Politiezone; 



Artikel 3 
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de publicatie van het besluit houdende de 
onteigening in het Belgisch Staatsblad en de kennisgeving aan de te onteigenden en belanghebbenden 
en met de verdere uitvoering van onderhavige beslissing. 

Aldus vastgesteld in zitting van 07-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, , —DeJourgemeester-voorzitter, 

_ __ 3 
Chris De Meulemcester Hendrik Verkest 



Overwegende dat de , in tweede lijn staande, vier niet meer bewoonde ex-Rijkswachterwoningen (nl; 
Hille 128A, 128B, 128C en 128D) hun nevenfunctie als personeelswoning bij de hoofdfunctie 'politie' 
hebben verloren; 

Overwegende dat de voormalige personeelswoningen de zone-eigen aanwending van de 
hoofdbestemming verhinderen (nl zone voor gemeenschapsvoorzieningen, waaronder 
politiegebouwen) en dienen verwijderd te worden om deze hoofdbestemming te kunnen realiseren; 

Gelet op het feit dat de huidige eigenaar van de te verwerven goederen, de Regie der Gebouwen, te 
koop stelt via het bevoegde Aankoopcomité; dat de betrokken regie in beginsel steeds een 
onteigeningsmachtiging verzoekt alvorens tot verkoop te kunnen overgaan (cfr. Omzendbrief B B 
2011/5, p. 11); 

Gelet op de wet van 27 mei 1870 betreffende de onteigeningen ten algemene nutte; 

Gelet op de wet van 17 april 1835 op de onteigeningen ten algemenen nutte; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 
op besluiten van provinciale en gemeentelijke overheden en OCMW's ; 

Gelet op het besluit van 14 oktober 2011 van de Vlaamse Regering inzake onteigeningen ten 
algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de 
autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de 
provinciale ontwikkelingsmaatschappijen; 

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2014 houdende voorlopige aanvaarding van het 
onteigeningsplan Wij De Hille - Gemeenschapsvoorzieningen; 

Gelet op het proces-verbaal van opening van het openbaar onderzoek van 28 februari 2014, het proces
verbaal van ruchtbaarheid nopens het openvaar onderzoek van 18 maart 2014 en het proces-verbaal 
van sluiting van het openbaar onderzoek van 18 maart 2014; 

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT: 

Artikel 1 

Het onteigeningsplan "Wijk De Hille - Gemeenschapsvoorzieningen" wordt definitief aanvaard. 

Artikel 2 

Het dossier voor aanvraag van de onteigeningsmachtiging wordt overgemaakt aan de Vlaamse 
Minister van Binnenlands Bestuur overeenkomstig de wet van 27 mei 1870, met verzoek: 

- vast te stellen dat de verwerving van de in het onteigeningsplan vermelde inneming van 
algemeen nut is; 
de gemeente Wingene te machtigen om tot de onteigening over te gaan; 

- te zeggen dat de onteigening mag worden vervolgd overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte. 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 07-april-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, 
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C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: -

9. Goedkeuren kosteloze grondafstand verkaveling Wyncom - Hyboma nv 

Met 22 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De gemeenteraad, 
In openbare vergadering, 

Gelet op artikel 43 §2,12° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de goedkeuring van de wegenistracé en het uitvoeringsbestek in de gemeenteraad van 26 
maart 2007 afgeleverd aan Hyboma nv, Wilgenlaan 39 te 8610 Kortemark; 

Gelet op de collegebeslissing van 04 april 2006 houdende stedenbouwkundige goedkeuring voor het 
bouwen van 14 woningen na slopen; 

Gelet op de collegebeslissing van 30 juli 2013 houdende goedkeuring van het ontwerpdossier 
opgemaakt door Geomex bvba, Kapelleriestraat 3 te 8840 Staden; 

Gezien het plan van grondafstand eigendom van de verkavelaar Hyboma, Wilgenlaan 39 te 8610 
Kortemark aan de gemeente Wingene, opmetingsplan opgemaakt door door Geomex bvba, 
Kapelleriestraat 3 te 8840 Staden; 

Overwegende dag de kosteloze verwerving van het openbaar domein noodzakelijk was om de 
vooropgestelde plannen, namelijk de wegzate van een nieuw aangelegde weg en bepaling rooilijn 
conform B P A "De Koker - Galgenstraat", te kunnen realiseren; 

Overwegende dat het aanbeveling verdient dat de gemeente het hierna vermelde goed kosteloos 
verwerft: 
kadastrale ligging: 

- Wingene, eerste afdeling, sectie F, deel van het perceel 1118R4, 17a 16ca grond 

Overwegende dat de eigenaars van het in voorgaand lid omschreven goed zijn: 
Hyboma nv 

Wilgenlaan 39 te 8610 Kortemark 



Overwegende dat de eigenaar een eenzijdige belofte heeft ondertekend waarbij hij/zij er zich definitief 
en onherroepelijk toe verbindt het vermelde goed kosteloos over te dragen aan de gemeente; 

Gezien het ontwerp van 1 authentieke akte nummer 37018G288-1 - 51/2014 vanwege comité tot 
aankoop, gevoegd bij onderhavige beslissing, met de inhoud waarvan de eerder vermelde eigenaars 
instemmen; 

Op voorstel van het college; 

De akte met nummer 37018G288-1 - 51/2014 verleden op 5 februari 2014 door het Aankoopcomité 
tussen Hyboma nv, Wilgenlaan 39 te 8610 Kortemark en de gemeente Wingene, met betrekking tot de 
kosteloze overdracht van de openbare wegenis van verkaveling Wyncom met kadastrale gegevens -
Wingene, eerste afdeling, sectie F, deel van het perceel 1118R4, 17a 16ca grond, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 
De gemeente zal het in artikel 1 vermelde onroerend goed kosteloos inlijven, om het een bestemming 
van openbaar nut te geven. 

Artikel 3. 

De aktekosten zijn ten laste van de verkavelaar 

Artikel 4 

Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan 
De Gemeenteontvanger 
Het aankoopcomité te Kortrijk 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Aldus vastgesteld in zitting van 07~april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris. 

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 07~april-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: -

Raadslid Mare Vanoverschelde vervoegt opnieuw de zitting. 

10. OCMW-Kennisnemen soedkeurinssbeslissins van 17-03-2014 van de gouverneur over de 
OCMW-jaarrekenine 2012. 

Kennisname 

De Gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

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

Gelet op artikel 172 en volgende van het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op de jaarrekening over het boekjaar 2012 van het OCMW-Wingene, zoals vastgesteld door de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 25 september 2013; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2013 over de kennisname van de jaarrekening 
2012 van het OCMW-Wingene; 

Overwegende dat de jaarrekening 2012 van het OCMW-Wingene met alle bijhorende stukken, voor 
onderzoek en goedkeuring aan de Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden West-Vlaanderen werd 
overgemaakt; 

Gelet op het besluit van de Gouverneur van 17 maart 2014 betreffende vaststelling van de jaarrekening 
2012 van het O C M W van Wingene; 

Op voorstel van het College; 

BESLUIT : 

Enig artikel 
De raad neemt kennis van het besluit van 17 maart 2014 van de Gouverneur betreffende vaststelling 
van de jaarrekening 2012 van het O C M W van Wingene. 



Aldus vastgesteld in zitting van 07~april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, 

Chris De Meulemeester 

— Dè burgemeester-voorzitter, 

Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 07-apriI-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. Svort: Goedkeuren verslas, rekening RSOiv 2013 en besrotins 2014 

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

De Gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op het lidmaatschap van onze gemeente bij het Regionaal Sport Overleg iv.; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 2 februari 2004 houdende toetreding tot de RSO iv en 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de oprichting van een interlokale 
vereniging "Regionaal Sport Overleg of R.S.O. iv; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst RSOiv, Hoofdstuk 5 - financieel beheer en financiële 
controle, artikel 12 waarin bepaald is dat aan de gemeenteraad jaarlijks de rekening ter goedkeuring 
dient voorgelegd; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst RSOiv, Hoofdstuk 6 - Overige wederzijdse rechten en 
plichten, artikel 15 waarin bepaald is dat samen met de rekening het jaarverslag voor goedkeuring aan 
de gemeenteraad dient te worden voorgelegd; 

Gezien de rekening 2013 van de R.S.O. iv, sluitend met een positief saldo 

Gezien het jaarverslag 2013 van de R.S.O. iv; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT: 

Artikel 1 

De raad keurt de rekening 2013 en het jaarverslag 2013 van de iv Regionaal Sportoverleg goed. 

Een afschrift van onderhavig besluit wordt samen met de goedgekeurde documenten bezorgd aan het 
RSOiv, p/a Ingelmunstersteenweg 11, 8760 Meulebeke 



Aldus vastgesteld in zitting van 07-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, ^ - Ded^urgemeester-voorzitter, 

\ 
Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 07-april-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. Aanvullend agendapunt bij hoogdringendheid: kennisname ontslag van de financieel 
beheerder Pascal De Ceuleners en openverklaring functie van financieel beheerder 

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

De gemeenteraad, 
In openbare vergadering, 

Gelet op de hoogdringendheid van dit agendapunt; 

Gelet op artikel 29 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Overwegende dat tot spoedbehandeling enkel kan besloten worden door ten minste twee derde van de 
aanwezige leden; 

BESLUIT 

Enig artikel 

De raad stemt éénparigheid de goedkeuring van de hoogdringendheid. 

Kennisname 

De Gemeenteraad, 
In open vergadering, 

Gelet op het schrijven van 4 april 2014 van dhr. Pascal De Ceuleners gericht aan de Gemeenteraad 
waarin hij vrijwillig zijn ontslag aanbiedt uit zijn decretale functie bij de gemeente Wingene wegens 
benoeming in hetzelfde ambt te Gistel op 3 april 2014; 

Overwegende dat dhr. Pascal De Ceuleners is gestart bij de gemeente Wingene miv 15 oktober 1998 
als Financieel Beheerder; 

Gelet op de Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel vastgesteld in de gemeenteraad van 26 
januari 2009 en zijn navolgende wijzigingen in het bijzonder artikel 172 dat bepaalt dat "vrijwillig 
ontslag van de Financieel Beheerder moet ter kennis gegeven worden aan de gemeenteraad"; 



BESLUIT: 

Artikel 1 
De raad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van dhr. Pascal De Ceuleners uit zijn Decretale functie 
van Financieel Beheerder bij de gemeente Wingene. 

Artikel 2 
De raad keurt éénparig de openverklaring van de functie van financieel beheerder goed. 

Aldus vastgesteld in zitting van 07-april~20T4 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris. 

h -

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 07-april-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: -

13. Varia. 

- Raadslid Sandy Quintyn meldt dat de bewoners te hoge snelheden vaststellen in de Tieltstraat tussen 
de Verrekijker en het Klokhof. Ze vraagt om daar snelheidsmetingen uit te voeren. 
Het raadslid deelt mede dat de geluidsinstallatie in de Verrekijker niet meer naar behoren werkt. 
Schepen Lieven Huys bevestigt dat dit reeds is doorgegeven voor herstel. 

- Raadslid Peter Casteleyn meldt een dubbele boeking in de sporthal Zwevezele op 17 mei tussen 
basket en zaalvoetbal. Het basket heeft zijn tornooi verzet naar 24 mei maar krijgt dan geen 
beschikking over een cafetaria wegens de parlementsverkiezingen op 25 mei 2014. 
Schepen Lieven Huys zal de zaak verder onderzoeken in functie van een mogelijke oplossing. 

- Raadslid Mare Vanoverschelde meldt dat hij is aangesproken door een gezin dat regelmatig met de 
kinderen komt lopen in het sportpark Wingene. Ze geven aan dat hun kinderen bang zijn van 
loslopende honden (wat verboden is) en wijzen ook op het achterlaten en het niet opruimen van 
hondendrollen door hondenbezitters (bij zich hebben ven opruimen met hondendrolzakje is verplicht 
volgens het politiereglement. Hij vraagt de hondenbegeleiders rond beide zaken te sensibiliseren. 

Aldus vastgesteld in zitting van 07-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, De burgemeester-voorzitter, 

Chris Dc Meulemeester Hendrik Verkest 





Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 07-aprü~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. Kennisname selectie en aanstellen financieel beheerder 

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

De gemeenteraad, 
in gesloten vergadering, 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Overwegende dat binnen het personeelskader de functie van Financieel Beheerder voorzien is; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2013, waarbij aan dhr. Pascal De Ceuleners, 
voltijds financieel beheerder bij de gemeente Wingene, toelating werd verleend om voor de duur (1 
jaar) van zijn proefperiode als financieel beheerder bij de stad Gistel, onbetaald verlof op te nemen 
met ingang van 2 april 2013; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2013 houdende de aanstelling waarnemend 
Financieel Beheerder tot en met 30 april 2014; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 januari 2009 houdende goedkeuring van de aanpassing 
aan de personeelsformatie en het organogram, en navolgende wijzigingen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 januari 2009 houdende goedkeuring van de 
Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel en aangepast in de gemeenteraad van 30 november 
2009 en navolgende wijzigingen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2013 houdende de vastlegging van de 
selectieprocedure voor Financieel beheerder; 

Gelet op de collegebeslissing van 14 januari 2014 houdende de vastlegging van de selectiejury voor 
Financieel beheerder en het aanleggen van een werfreserve; 

Gelet op het eindrapport van de jury dat na beraadslaging door de selectiecommissie werd opgemaakt 
op 27 maart 2014 waaruit blijkt dat één kandidaat slaagde voor het aanwervingsexamen voor 
Financieel Beheerder: Dieter Vandenberghe 



Overwegende dat Dieter Vandenberghe, geboren te Gent op 03 oktober 1983, wonende te 8750 
Wingene, Waterjufferstraat 24, in het bezit van het diploma Bachelor Bedrijfsbeheer en Master 
Handelswetenschappen met specialisatie financieel management, voldoet aan de voorwaarden om 
opgenomen te worden in de werfreserve; 

Overwegende dat het ontslag van de huidige titularis dhr Pascal De Ceuleners, betekend op 4 april 2014 
en waarvan kennis is genomen in zitting van heden; 

Gelet op de openverklaring van de functie in de zitting van heden; 

Overwegende dat bijgevolg de geslaagde kandidaat kan aangesteld worden met een proeftijd van 1 jaar 
met ingang van datum waarop hij zijn functie voltijds opneemt; 

Op voordracht van het College ; 

G A A T O V E R : 

tot de geheime stemming waaraan 23 leden deelnemen, 

Aantal stemgerechtigden : 

Aantal geldige stemmen : 23 ja-stemmen, / neen-stem en / onthoudingen 

B E S L U I T : 

Artikel 1: 

Dieter Vandenberghe, geboren te Gent op 03 oktober 1983, wonende te 8750 Wingene, 
Waterjuffer straat 24, in het bezit van het diploma Bachelor Bedrijfsbeheer en Master 
Handelswetenschappen met specialisatie financieel management, wordt benoemd in de vacante functie 
van financieel beheerder en zijn proeftijd gaat in bij de aanvang van de opname van zijn functie in 
voltijds verband. 
Artikel 2 
Deze functie wordt uitgeoefend voor de gemeente, het O C M W en het Autonoom Gemeentebedrijf 
overeenkomstig de afgesloten beheersovereenkomsten. 

Aldus vastgesteld in zitting van 07-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

Dc secretaris, ^pe burgemeester-voorzitter, 

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 



Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 07-april-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: -

15. Eedaflegging van de nieuwe financieel beheerder 

Aktename 

De gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende aanstelling van Dhr. Dieter Vandenberghe 
tot financieel beheerder; 

Gelet op het Gemeentedecreet en meer bepaald op de artikelen 77 en 81; 

Overwegende dat vooraleer dhr. Vandenberghe in functie kan treden als financieel beheerder, hij de 
eed ingevolge artikel 77 van het Gemeentedecreet dient af te leggen in een openbare vergadering van 
de gemeenteraad, in handen van de voorzitter; 

Overwegende dat hiervan een proces-verbaal dient opgemaakt; 

BESLUIT : 

Enig Artikel: 
De raad neemt akte van hierna vermelde eedaflegging: 

A K T E V A N E E D A F L E G G I N G 

Heden, zeven april tweeduizendveertien 

Voor ons, Hendrik Verkest, Burgemeester van de gemeente Wingene is verschenen in openbare zitting 
van de gemeenteraad: 

Dhr. Dieter Vandenberghe, 
Geboren te Gent op 03 oktober 1983 

die door de gemeenteraad in gesloten zitting van 7 april 2014 werd aangesteld tot financieel beheerder. 

De comparant heeft in onze handen de volgende eed afgelegd: 



" Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen". 

Waarvan akte door de comparant en door ons ondertekend. 

De comparant, D e Burgemeester, 
get. Dieter Vandenberghe get. Hendrik Verkest 

Aldus vastgesteld in zitting van 07-april-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, P e bur-ge-meester-voorzitter, 

__ > 

Chris De Meulemeester Hendrik Verkest 


