GEMEENTERAADSZITTING 24 JANUARI 2019
Aanwezig:

Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeenteraad;
Jan Stevens, burgemeester;
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, schepenen;
Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen;
Mia Deloddere, Rik Buyse, Guido Callewaert, Jan De Potter,
Caroline Lannoo, Filip Dinneweth, Vincent Herman, Frédéric Depypere,
Emilie Clinckemaillie, Ellen Rogge, Geert Snoeck, Griet Ameye,
Wout Verheye, Frank Soetaert, gemeenteraadsleden;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur
Verontschuldigd: Caroline Lannoo, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1;
Benedikt Planckaert, gemeenteraadslid
Afwezig:
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting
De gemeenteraad,
De notulen van de gemeenteraadszitting van 3 januari 2019 worden goedgekeurd.
Gelet dat de N-VA-fractie tegen stemt omdat de nieuwe gemeenteraadsleden met de e-mails
van Cobra nog niets kunnen doen en verwijzen ook naar het huishoudelijk reglement;
Gelet op het antwoord: De I-pads zijn op tijd besteld, maar zijn jammer genoeg nog niet
geleverd;
Gelet dat de U.-fractie zich onthoudt;
Uitslag van de stemming:
12 ja-stemmen
4 neen-stemmen
3 onthoudingen
2. Nazicht van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van gemeenteraadslid
De gemeenteraad,
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,
de artikelen 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14, 49 en 59;
Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en
provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door
de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard;
Gelet op de installatievergadering van de gemeenteraad van 3 januari 2019;
Overwegende dat de mevr. Caroline Lannoo tijdens de installatievergadering afwezig was met
opgave van reden en werd opgeroepen tot de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019, om
alsnog de voorgeschreven eed af te leggen;
Gelet dat de geloofsbrieven werden nagezien, dat mevr. Caroline Lannoo voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in een situatie van onverenigbaarheden;
Overwegende dat er geen bezwaar bestaat de geloofsbrieven van mevr. Caroline Lannoo
geldig te verklaren en haar toe te laten tot het afleggen van de wettelijk voorgeschreven eed in
handen van de voorzitter: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen";
Gelet dat hierna mevr. Caroline Lannoo kan aangesteld worden als titelvoerend
gemeenteraadslid;

Gelet dat zij toegevoegd dient te worden aan de rangorde van de raadsleden;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de geloofsbrieven geldig te verklaren en Caroline
Lannoo aan te stellen als gemeenteraadslid;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1: De geloofsbrieven van mevr. Caroline Lannoo worden geldig verklaard.
Artikel 2: Mevr. Caroline Lannoo wordt toegelaten tot het afleggen van de voorgeschreven
eed. Zij legt deze eed onmiddellijk af in openbare zitting van de gemeenteraad in handen van
de voorzitter en in volgende bewoordingen: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat
trouw na te komen". Derhalve is mevr. Caroline Lannoo aangesteld als titelvoerend
gemeenteraadslid. Zij zal op de ranglijst worden toegevoegd onder nummer 12.
3. Rangorde der raadsleden
De gemeenteraad,
De tabel der rangorde van de raadsleden wordt als volgt samengesteld:
Rang
Officiële naam
1
Jan Stevens
2
Magda Deprez
3
Filiep De Vos
4
Mia Deloddere
5
Guido Callewaert
6
Rik Buyse
7
Carlos Verbrugghe
8
Filip Roland Dinneweth
9
Daisy Haydon
10
Rachida Abid
11
Jan De Potter
12
Caroline Lannoo
13
Vincent Herman
14
Geert Snoeck
15
Frédéric Roger Depypere
16
Emilie Esther Clinckemaillie
17
Ellen Isabelle Gaëtane Rogge
18
Griet Maya Emily Ameye
19
Benedikt Stefaan Longinus Planckaert
20
Wout Ward Verheye
21
Frank Rene Julien Soetaert
4. Vaststelling presentiegelden gemeenteraadsleden en voorzitter gemeenteraad
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 17, §1 en §2;
Gelet dat de gemeenteraadsleden/leden raad MW een presentiegeld ontvangen voor hun
aanwezigheid op de zittingen van de gemeenteraad/raad maatschappelijk welzijn (RMW);
Gelet dat de leden van de RMW alleen presentiegeld kunnen ontvangen voor hun
aanwezigheid op de zitting van de RMW wanneer deze niet aansluit op de zitting van de
gemeenteraad;
Gelet dat het bedrag van het presentiegeld wordt bepaald door de gemeenteraad binnen de
grenzen vastgesteld door de Vlaamse regering (art. 18 van het besluit van de Vlaamse
regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris);

Het presentiegeld bedraagt minimaal 28,57 euro en maximaal 124,98 euro tegen 100%
(gekoppeld aan spilindex 138,01);
De geïndexeerde minima en maxima bedragen vanaf 1 oktober 2018 respectievelijk 48,77
euro en 213,32 euro (basisbedrag x1,7069);
Gelet dat artikel 17 van bovengenoemd besluit ook bepaalt dat alleen aan de voorzitters van
de gemeenteraad dubbel presentiegeld kan worden toegekend voor de raadszitting;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht om het maximaal bedrag van 124,98 euro
geïndexeerd vast te stellen voor de gemeenteraadsleden en het dubbele van dit bedrag voor de
voorzitter;
Vastgesteld met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1: Het maximaal bedrag van 124,98 euro geïndexeerd wordt vastgesteld voor de
raadsleden en het dubbele van dit bedrag voor de voorzitter, als presentiegeld voor hun
aanwezigheid bij de raadszittingen.
Artikel 2: Aangezien de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn steeds aansluitend is
aan de gemeenteraadszitting, wordt er slechts 1 presentievergoeding uitbetaald.
5. Gaselwest - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente Wielsbeke voor één of meerder activiteiten aangesloten is
bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
Gelet op het feit dat de gemeente Wielsbeke per aangetekend schrijven van 21 december 2018
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Gaselwest die op 25 maart 2019 plaatsheeft te 8520 Kuurne, Domein Maelstede,
Brugsesteenweg 455;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente Wielsbeke op 19 november
2018 brief overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij
Gaselwest onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een
algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente Wielsbeke ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité
(RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2. van de statuten elke gemeente het
recht heeft om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende
gemeenten het recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het
om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de
raad van bestuur beperkt is tot negen (9);
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1
§2 74° en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven
in de toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. 2019 - 2024;

Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het
punt 2 van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, ook
gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers
niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBC)
of voor de raad van bestuur;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Guido Callewaert
Plaatsvervanger AV: Frédéric Depypere
Lid RBC Centrum / lid RvB: Daisy Haydon
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Jan De Potter
Plaatsvervanger AV: Benedikt Planckaert
Lid RBC Centrum: nihil
Lid RvB: nihil
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Guido Callewaert: 11 ja-stemmen
Jan De Potter: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Frédéric Depypere: 11 ja-stemmen
Benedikt Planckaert: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Lid RBC Centrum / lid RvB:
Daisy Haydon: 12 ja-stemmen
8 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Guido Callewaert (CD&V)
voor plaatsvervanger: Frédéric Depypere (CD&V)
voor lid RBC Centrum / lid RvB: Daisy Haydon (CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: Mevrouw Daisy Haydon, schepen, Loverstraat 37, 8710 Wielsbeke,
daisy.haydon@wielsbeke.be, voor te dragen als kandidaat-lid voor het Regionaal
Bestuurscomité (RBC) Centrum van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes
jaar, vanaf de algemene vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste algemene
vergadering in het jaar 2025.
Artikel 2: Dezelfde persoon vermeld in artikel 1 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor
de raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf
de algemene vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het
jaar 2025.

Artikel 3: De heer Guido Callewaert, gemeenteraadslid, Bavikhoofsestraat 71; 8710
Wielsbeke, guido.callewaert@skynet.be, aan te duiden als vertegenwoordiger op de
(buitengewone) algemene vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
Artikel 4: De heer Frédéric Depypere, gemeenteraadslid, Fabiolalaan 83, 8710 Wielsbeke,
frederic_depypere@hotmail.com, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op
de (buitengewone) algemene vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
6. Zefier - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van Zefier
tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 kandidaat – lid mag voordragen voor de raad van bestuur;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Filiep De Vos
Plaatsvervanger AV: Guido Callewaert
Lid RvB: Filiep De Vos
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Geert Devrieze
Plaatsvervanger AV: Geert Devrieze
Lid RvB: nihil
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Filiep De Vos: 11 ja-stemmen
Geert Devrieze: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Guido Callewaert: 11 ja-stemmen
Geert Devrieze: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Lid RvB:
Filiep De Vos: 11 ja-stemmen
9 blanco-stemmen

Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Filiep De Vos (CD&V)
voor plaatsvervanger: Guido Callewaert (CD&V)
voor lid RvB: Filiep De Vos (CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: De heer Filiep De Vos, schepen, wonende te 8710 Wielsbeke, Wilgenlaan 34, aan
te duiden als vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 2: De heer Guido Callewaert, gemeenteraadslid, wonende 8710 Wielsbeke,
Bavikhoofsestraat 71, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene
vergadering van de gemeente.
Artikel 3: De heer Filiep De Vos eveneens voor te dragen als lid voor de raad van bestuur.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Zefier.
7. De Watergroep - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van De
Watergroep tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger mag afvaardigen voor het
aandeelhoudersbestuur drinkwater;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Carlos Verbrugghe
Plaatsvervanger AV: Frédéric Depypere
Vertegenwoordiger aandeelhoudersbestuur drinkwater: Carlos Verbrugghe
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Geert Devrieze
Plaatsvervanger AV: Geert Devrieze
Vertegenwoordiger aandeelhoudersbestuur drinkwater: nihil
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Carlos Verbrugghe: 11 ja-stemmen
Geert Devrieze: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Frédéric Depypere: 11 ja-stemmen
Geert Devrieze: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Vertegenwoordiger aandeelhoudersbestuur drinkwater:
Carlos Verbrugghe: 11 ja-stemmen

9 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Carlos Verbrugghe (CD&V)
voor plaatsvervanger: Frédéric Depypere (CD&V)
voor vertegenwoordiger aandeelhoudersbestuur drinkwater: Carlos Verbrugghe (CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: De heer Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeenteraad, wonende te 8710 Wielsbeke,
Marktstraat 25, aan te duiden als vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 2: Dhr. Frédéric Depypere, wonende 8710 Wielsbeke, Fabiolalaan 83, aan te duiden
als plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 3: De heer Carlos Verbrugghe eveneens voor te dragen als vertegenwoordiger
aandeelhoudersbestuur drinkwater.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan De Watergroep.
8. Imog - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van Imog
tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 kandidaat – lid met stemrecht mag voordragen voor de
raad van bestuur;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 kandidaat – lid met raadgevende stem mag voordragen
voor de raad van bestuur;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Emilie Clinckemaillie
Plaatsvervanger AV: Carlos Verbrugghe
Lid RvB met stemrecht : Magda Deprez
Lid RvB met raadgevende stem: nihil
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Jan De Potter
Plaatsvervanger AV: Hendrik Cabbeke
Lid RvB met stemrecht: nihil
Lid RvB met raadgevende stem: Jan De Potter
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Emilie Clinckemaillie: 11 ja-stemmen
Jan De Potter: 9 ja-stemmen
- Plaatsvervanger:

Carlos Verbrugghe: 11 ja-stemmen
Hendrik Cabbeke: 9 ja-stemmen
- Lid RvB met stemrecht:
Magda Deprez: 11 ja-stemmen
9 blanco-stemmen
- Lid RvB met raadgevende stem:
Jan De Potter: 20 ja-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Emilie Clinckemaillie (CD&V)
voor plaatsvervanger: Carlos Verbrugghe (CD&V)
voor lid RvB met stemrecht: Magda Deprez (CD&V)
voor lid RvB met raadgevende stem: Jan De Potter (U.)
BESLUIT:
Artikel 1: Mevrouw Emilie Clinckemaillie, gemeenteraadslid, wonende te 8710 Wielsbeke,
Hooiestraat 20, aan te duiden als vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 2: De heer Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeenteraad, wonende 8710 Wielsbeke,
Marktstraat 25, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering
van de gemeente.
Artikel 3: Mevrouw Magda Deprez, schepen, wonende te 8710 Wielsbeke, Heirweg 105, voor
te dragen als lid voor de raad van bestuur met stemrecht.
Artikel 4: De heer Jan De Potter, gemeenteraadslid, wonende te 8710 Wielsbeke, Rijksweg
460, voor te dragen als lid voor de raad van bestuur met raadgevende stem.
Artikel 5: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Imog.
9. WVI - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van WVI
tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 kandidaat – lid mag voordragen voor de raad van bestuur;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 kandidaat – lid mag voordragen voor de raad van bestuur
met raadgevende stem;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Guido Callewaert
Plaatsvervanger AV: Emilie Clinckemaillie
Lid RvB: Filiep De Vos
Lid RvB met raadgevende stem: nihil
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Mia Deloddere
Plaatsvervanger AV: Benedikt Planckaert
Lid RvB: Benedikt Planckaert

Lid RvB met raadgevende stem: Mia Deloddere
N-VA
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: nihil
Plaatsvervanger AV: nihil
Lid RvB: nihil
Lid RvB met raadgevende stem: Rik Buyse
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Guido Callewaert: 11 ja-stemmen
Mia Deloddere: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Emilie Clinckemaillie: 11 ja-stemmen
Benedikt Planckaert: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Lid RvB:
Filiep De Vos: 11 ja-stemmen
Benedikt Planckaert: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Lid RvB met raadgevende stem:
Mia Deloddere: 15 ja-stemmen
Rik Buyse: 5 ja-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Guido Callewaert (CD&V)
voor plaatsvervanger: Emilie Clinckemaillie (CD&V)
voor lid RvB: Filiep De Vos (CD&V)
voor lid RvB met raadgevende stem: Mia Deloddere (U.)
BESLUIT:
Artikel 1: De heer Guido Callewaert, gemeenteraadslid, wonende te 8710 Wielsbeke,
Bavikhoofsestraat 71, aan te duiden als vertegenwoordiger algemene vergadering van de
gemeente.
Artikel 2: Mevrouw Emilie Clinckemaillie, gemeenteraadslid, wonende 8710 Wielsbeke,
Hooiestraat 20, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering
van de gemeente.
Artikel 3: De heer Filiep De Vos, schepen, wonende te 8710 Wielsbeke, Wilgenlaan 34, voor
te dragen als lid voor de raad van bestuur.
Artikel 4: Mevrouw Mia Deloddere, gemeenteraadslid, wonende te 8710 Wielsbeke, 1e Linie
Regimentstraat 49, voor te dragen als lid voor de raad van bestuur met raadgevende stem.
Artikel 5: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan WVI.
10. Psilon - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op artikel 14 van de statuten van de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, dat bepaalt dat de vereniging wordt bestuurd
door een raad van bestuur, door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de
deelnemers;
Gelet op de toelichtingsnota “Hersamenstelling bestuursorganen 2019 : richtlijnen / voorstel
van aanpak”, opgemaakt door Psilon op 11 december 2018;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van Psilon Crematoriumbeheer tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet op de voorafgaandelijke beraadslaging tussen de gemeenten-vennoten binnen het
deelgebied (Leiedal / Midwest / Westhoek), waartoe de gemeente Wielsbeke behoort;
Gelet op art. 436 DLB inzake de eventuele onverenigbaarheden tussen het mandaat van
bestuurder en andere welbepaalde ambten, functies of mandaten;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 kandidaat – lid mag voordragen voor de raad van bestuur;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 kandidaat – lid met raadgevende stem mag voordragen
voor de raad van bestuur;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Daisy Haydon
Plaatsvervanger AV: Rachida Abid
Lid RvB: Jan Stevens
Lid RvB met raadgevende stem: nihil
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Mia Deloddere
Plaatsvervanger AV: Griet Ameye
Lid RvB: nihil
Lid RvB met raadgevende stem: nihil
N-VA
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: nihil
Plaatsvervanger AV: nihil
Lid RvB: nihil
Lid RvB met raadgevende stem: Frank Soetaert
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Daisy Haydon: 11 ja-stemmen
Mia Deloddere: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Rachida Abid: 11 ja-stemmen
Griet Ameye: 5 ja-stemmen

4 blanco-stemmen
- Lid RvB:
Jan Stevens: 12 ja-stemmen
8 blanco-stemmen
- Lid RvB met raadgevende stem:
Frank Soetaert: 16 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Daisy Haydon (CD&V)
voor plaatsvervanger: Rachida Abid (CD&V)
voor lid RvB: Jan Stevens (CD&V)
voor lid RvB met raadgevende stem: Frank Soetaert (N-VA)
BESLUIT:
Artikel 1: Mevrouw Daisy Haydon, schepen, wonende te 8710 Wielsbeke, Loverstraat 37, aan
te duiden als vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 2: Mevrouw Rachida Abid, schepen/voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn,
wonende 8710 Wielsbeke, Loverstraat 60, aan te duiden als plaatsvervangend
vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 3: Dhr. Jan Stevens, burgemeester, wonende te 8710 Wielsbeke, Hulstersestraat 42,
voor te dragen als lid voor de raad van bestuur.
Artikel 4: Dhr. Frank Soetaert, gemeenteraadslid, wonende te 8710 Wielsbeke, Vaartstraat 3,
voor te dragen als lid voor de raad van bestuur met raadgevende stem.
Artikel 5: Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de Intergemeentelijke
Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen.
11. HRI - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van HRI om de gemeente Wielsbeke te
vertegenwoordigen tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering en 1 lid raad van bestuur – beheerscomité ILV mag afvaardigen;
Overwegende dat er ook nog een lid dagelijks bestuur door de gemeenteraad wordt aangeduid
uit de 2 leden van de raad van bestuur. Dit lid wordt automatisch ook lid van het
beheerscomité ILV;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Jan Stevens
Plaatsvervanger AV: Guido Callewaert
U.
Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Jan De Potter
Plaatsvervanger AV: Jan De Potter

Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Jan Stevens: 11 ja-stemmen
Jan De Potter: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Guido Callewaert: 11 ja-stemmen
Jan De Potter: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Jan Stevens (CD&V)
voor plaatsvervanger: Guido Callewaert (CD&V)
Schorsing van de zitting om 20u18.
Heropening van de zitting om 20u50.
Gelet op de verkozen vertegenwoordigers/plaatsvervangers voor de AV van de HRI tijdens de
raad voor maatschappelijk welzijn op 24 januari 2019:
- 1e vertegenwoordiger AV: Daisy Haydon
- 2e vertegenwoordiger AV: Rachida Abid
- 1e plaatsvervanger AV: Ellen Rogge
- 2e plaatsvervanger AV: Frédéric Depypere
Schorsing van de zitting om 20u52.
Heropening van de zitting om 21u03.
Gelet dat uit de 3 verkozen vertegenwoordigers/plaatsvervangers er 2 leden voor de RvB /
Beheerscomité ILV dienen gekozen te worden;
Uitslag geheime stemming:
- 1e lid RvB / beheerscomité ILV:
Jan Stevens: 11 ja-stemmen
Daisy Haydon: 1 ja-stem
Rachida Abid: 0 stemmen
4 blanco-stemmen
4 ongeldige stemmen
- 2e lid RvB / beheerscomité ILV:
Jan Stevens: 0 stemmen
Daisy Haydon: 12 ja-stemmen
Rachida Abid: 0 stemmen
4 blanco-stemmen
4 ongeldige stemmen
Worden verkozen verklaard:
Voor 1e lid RvB / beheerscomité ILV: Jan Stevens (CD&V)
Voor 2e lid RvB / beheerscomité ILV: Daisy Haydon (CD&V)

Gelet dat uit de 2 verkozen leden RvB / beheerscomité ILV er 1 lid voor het dagelijks bestuur
dient gekozen te worden;
Uitslag van de stemming:
Jan Stevens: 15 ja-stemmen
Daisy Haydon: 1 ja stem
4 blanco-stemmen
Wordt verkozen verklaard:
Lid dagelijks bestuur: Jan Stevens (CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: De heer Jan Stevens, burgemeester, wonende te 8710 Wielsbeke, Hulstersestraat
42, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente.
Artikel 2: De heer Guido Callewaert, gemeenteraadslid, wonende 8710 Wielsbeke,
Bavikhoofestraat 71, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 3: De heer Jan Stevens eveneens aan te duiden als 1e lid voor de RvB / Beheerscomité
ILV.
Artikel 4: Mevrouw Daisy Haydon, schepen, wonende te 8710 Wielsbeke, Loverstraat 37, aan
te duiden als 2e lid voor de RvB / Beheerscomité ILV.
Artikel 5: De heer Jan Stevens eveneens aan te duiden als lid dagelijks bestuur.
Artikel 6: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan HRI.
12. DVV Midwest - goedkeuring afvaardiging in bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals
gewijzigd op 18 januari 2013;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de statuten van de DVV Midwest;
Gelet dat de 16 besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen via een
gemeenteraadsbeslissing akkoord gingen met een doorgedreven samenwerking in functie van
de versterking van de besturen. Dit leidde tot de oprichting van de DVV Midwest op
22 december 2017. Deze oprichting is gebaseerd op het vigerende decreet betreffende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet dat om te voldoen aan de bepalingen voorzien in het decreet lokaal bestuur een
statutenwijziging noodzakelijk was. De gemeenteraad keurde deze statutenwijziging goed op
25 oktober 2018. In zitting van 18 december 2018 keurde de algemene vergadering van de
DVV Midwest de statutenwijziging goed;
Deze wijzigingen hadden vnl. betrekking op:
- de samenstelling van de raad van bestuur met een max. van 15 mandaten,
- de genderbepaling
- redactionele aanpassingen;
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018, dienen ook de bestuursorganen
van de DVV Midwest opnieuw te worden samengesteld;
De samenstelling van de raad van bestuur van de DVV Midwest dient vanaf 2019 beperkt te
worden tot maximum 15 bestuursleden. Tegelijk dienen de 16 deelnemende besturen op
gelijkwaardige basis te kunnen deelnemen aan de bestuursorganen van de DVV Midwest;

Gelet dat per e-mail van 25 oktober 2018 de partners van de DVV Midwest werden gevraagd
om een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering (effectief en
plaatsvervanger) en een vertegenwoordiger voor de raad van bestuur, voor te dragen;
Gelet op de statuten inclusief wijziging en het bestuursplan van DVV Midwest;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Guido Callewaert
Plaatsvervanger AV: Filiep De Vos
Lid RvB: Jan Stevens
Lid RvB met raadgevende stem: nihil
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Mia Deloddere
Plaatsvervanger AV: Caroline Lannoo
Lid RvB: nihil
Lid RvB met raadgevende stem: Mia Deloddere
N-VA
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: nihil
Plaatsvervanger AV: nihil
Lid RvB: nihil
Lid RvB met raadgevende stem: Vincent Herman
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Guido Callewaert: 11 ja-stemmen
Mia Deloddere: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Filiep De Vos: 11 ja-stemmen
Caroline Lannoo: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Lid RvB:
Jan Stevens: 11 ja-stemmen
9 blanco-stemmen
- Lid RvB met raadgevende stem:
Mia Deloddere: 15 ja-stemmen
Vincent Herman: 5 ja-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Guido Callewaert (CD&V)
voor plaatsvervanger: Filiep De Vos (CD&V)
voor lid RvB: Jan Stevens (CD&V)
voor lid RvB met raadgevende stem: Mia Deloddere (U.)

BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad vaardigt de heer Guido Callewaert, gemeenteraadslid, wonende te
8710 Wielsbeke, Bavikhoofsestraat 71, af om het gemeentebestuur Wielsbeke effectief te
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Midwest.
Artikel 2: De gemeenteraad vaardigt de heer Filiep De Vos, schepen, wonende te 8710
Wielsbeke, Wilgenlaan 34, af om het gemeentebestuur Wielsbeke als plaatsvervanger te
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Midwest.
Artikel 3: De gemeenteraad draagt de heer Jan Stevens, burgemeester, wonende te 8710
Wielsbeke, Hulstersestraat 42, voor om het gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen
in de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging Midwest.
Artikel 4: De gemeenteraad draagt mevrouw Mia Deloddere, gemeenteraadslid, wonende te
8710 Wielsbeke, 1e Linie Regimentstraat 15, voor als lid met raadgevende stem voor de raad
van bestuur van de dienstverlenende vereniging Midwest.
Artikel 5: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Midwestoverleg, Spanjestraat 141,
8800 Roeselare of op dvv-midwest@midwest.be.
13. Sociale Bouwmaatschappij 'Mijn Huis' - goedkeuring afvaardiging
bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van Sociale
Bouwmaatschappij ‘Mijn Huis’ tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 kandidaat – lid mag voordragen voor de raad van bestuur;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Frédéric Depypere
Plaatsvervanger AV: Daisy Haydon
Lid RvB: Guido Callewaert
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Jean Daenen
Plaatsvervanger AV: Annie Vanlerberghe
Lid RvB: nihil
N-VA
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: nihil
Plaatsvervanger AV: nihil
Lid RvB: Marianne Vancoillie
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Frédéric Depypere: 11 ja-stemmen
Jean Daenen: 5 ja-stemmen

4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Daisy Haydon: 11 ja-stemmen
Annie Vanlerberghe: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Lid RvB:
Guido Callewaert: 11 ja-stemmen
Marianne Vancoillie: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Frédéric Depypere (CD&V)
voor plaatsvervanger: Daisy Haydon (CD&V)
voor lid RvB: Guido Callewaert (CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: De heer Frédéric Depypere, gemeenteraadslid, wonende te 8710 Wielsbeke,
Fabiolalaan 83, aan te duiden als vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 2: Mevrouw Daisy Haydon, schepen, wonende 8710 Wielsbeke, Loverstraat 37, aan te
duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 3: De heer Guido Callewaert, gemeenteraadslid, wonende te 8710 Wielsbeke,
Bavikhoofsestraat 71, voor te dragen als lid voor de raad van bestuur.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Sociale Bouwmaatschappij
Mijn Huis.
14. Sociale Bouwmaatschappij 'Helpt Elkander' - goedkeuring afvaardiging
bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van Sociale
Bouwmaatschappij ‘Helpt Elkander’ tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 kandidaat – lid mag voordragen voor de raad van bestuur;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Rachida Abid
Plaatsvervanger AV: Ellen Rogge
Lid RvB: Filip De Coninck
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Annie Vanlerberghe
Plaatsvervanger AV: Geert Devrieze
Lid RvB: nihil
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;

Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Rachida Abid: 11 ja-stemmen
Annie Vanlerberghe: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Ellen Rogge: 11 ja-stemmen
Geert Devrieze: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Lid RvB:
Filip De Coninck: 11 ja-stemmen
9 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Rachida Abid (CD&V)
voor plaatsvervanger: Ellen Rogge (CD&V)
voor lid RvB: Filip De Coninck (CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: Mevrouw Rachida Abid, schepen/voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn,
wonende te 8710 Wielsbeke, Loverstraat 60, aan te duiden als vertegenwoordiger algemene
vergadering van de gemeente.
Artikel 2: Mevrouw Ellen Rogge, gemeenteraadslid, wonende 8710 Wielsbeke, de
Maurissensstraat 21, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene
vergadering van de gemeente.
Artikel 3: Dhr. Filip De Coninck, wonende te 8710 Wielsbeke, Seringenstraat 7, voor te
dragen als lid voor de raad van bestuur.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Sociale Bouwmaatschappij
Helpt Elkander.
15. Sociale Bouwmaatschappij 'De Mandel' - goedkeuring afvaardiging
bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van Sociale
Bouwmaatschappij ‘De Mandel’ tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 kandidaat – lid mag voordragen voor de raad van bestuur;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Guido Callewaert
Plaatsvervanger AV: Frédéric Depypere
Lid RvB: Filiep De Vos
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Geert Devrieze

Plaatsvervanger AV: Jean Daenen
Lid RvB: nihil
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Guido Callewaert: 11 ja-stemmen
Geert Devrieze: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Frédéric Depypere: 11 ja-stemmen
Jean Daenen: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Lid RvB:
Filiep De Vos: 11 ja-stemmen
9 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Guido Callewaert (CD&V)
voor plaatsvervanger: Frédéric Depypere (CD&V)
voor lid RvB: Filiep De Vos (CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: De heer Guido Callewaert, gemeenteraadslid, wonende te 8710 Wielsbeke,
Bavikhoofsestraat 71, aan te duiden als vertegenwoordiger algemene vergadering van de
gemeente.
Artikel 2: De heer Frédéric Depypere, gemeenteraadslid, wonende 8710 Wielsbeke,
Fabiolalaan 83, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering
van de gemeente.
Artikel 3: De heer Filiep De Vos, schepen, wonende te 8710 Wielsbeke, Wilgenlaan 37, voor
te dragen als lid voor de raad van bestuur.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sociale Bouwmaatschappij De
Mandel.
16. Huisvestingsmaatschappij 'De Meiboom' - 'Voor Ons Volk'- goedkeuring
afvaardiging bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van
Huisvestingsmaatschappij ‘De Meiboom’ – ‘Voor Ons Volk’ tijdens de legislatuur 20192024;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Filiep De Vos

Plaatsvervanger AV: Geert Snoeck
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Jean Daenen
Plaatsvervanger AV: nihil
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Filiep De Vos: 11 ja-stemmen
Jean Daenen: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Geert Snoeck: 11 ja-stemmen
9 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Filiep De Vos (CD&V)
voor plaatsvervanger: Geert Snoeck (CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: De heer Filiep De Vos, schepen, wonende te 8710 Wielsbeke, Wilgenlaan 34, aan
te duiden als vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 2: De heer Geert Snoeck, gemeenteraadslid, wonende 8710 Wielsbeke, Leliestraat 3,
aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering van de
gemeente.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Huisvestingsmaatschappij De
Meiboom.
17. Huisvestingsmaatschappij 'Elk zijn Huis'- goedkeuring afvaardiging
bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van
Huisvestingsmaatschappij ‘Elk zijn Huis’ tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Frédéric Depypere
Plaatsvervanger AV: Geert Snoeck
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Geert Devrieze
Plaatsvervanger AV: nihil
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:

Frédéric Depypere: 11 ja-stemmen
Geert Devrieze: 6 ja-stemmen
3 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Geert Snoeck: 11 ja-stemmen
9 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Frédéric Depypere (CD&V)
voor plaatsvervanger: Geert Snoeck (CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: De heer Frédéric Depypere, gemeenteraadslid, wonende te 8710 Wielsbeke,
Fabiolalaan 83, aan te duiden als vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 2: De heer Geert Snoeck, gemeenteraadslid, wonende 8710 Wielsbeke, Leliestraat 3,
aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering van de
gemeente.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Huisvestingsmaatschappij Elk
zijn Huis.
18. Cevi - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van Cevi
vzw tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 kandidaat – lid mag voordragen voor de raad van bestuur;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Filiep De Vos
Plaatsvervanger AV: Frédéric Depypere
Lid RvB: Filiep De Vos
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Frederik Vynckier
Plaatsvervanger AV: Benedikt Planckaert
Lid RvB: nihil
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Filiep De Vos: 11 ja-stemmen
Frederik Vynckier: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:

Frédéric Depypere: 11 ja-stemmen
Benedikt Planckaert: 5 ja-stemmen
9 blanco-stemmen
- Lid RvB:
Filiep De Vos: 11 ja-stemmen
9 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Filiep De Vos(CD&V)
voor plaatsvervanger: Frédéric Depypere (CD&V)
voor lid RvB: Filiep De Vos(CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: De heer Filiep De Vos, schepen, wonende te 8710 Wielsbeke, Wilgenlaan 34, aan
te duiden als vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 2: De heer Frédéric Depypere, gemeenteraadslid, wonende 8710 Wielsbeke,
Fabiolalaan 83, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering
van de gemeente.
Artikel 3: De heer Filiep De Vos, eveneens, voor te dragen als lid voor de raad van bestuur.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Cevi.
19. De Lijn - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van De Lijn
tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Danny Vanhoutte
Plaatsvervanger AV: Daisy Haydon
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Jonas Haerinck
Plaatsvervanger AV: nihil
N-VA
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Stefaan Lambrecht
Plaatsvervanger AV: nihil
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Danny Vanhoutte: 11 ja-stemmen
Jonas Haerinck: 4 ja-stemmen
Stefaan Lambrecht: 5 ja-stemmen
- Plaatsvervanger:
Daisy Haydon: 11 ja-stemmen

9 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Danny Vanhoutte (CD&V)
voor plaatsvervanger: Daisy Haydon (CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: De heer Danny Vanhoutte, wonende te 8710 Wielsbeke, Lijsterlaan 5, aan te duiden
als vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 2: Mevrouw Daisy Haydon, schepen, wonende 8710 Wielsbeke, Loverstraat 37, aan te
duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan De Lijn.
20. Toerisme Leiestreek - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van
Toerisme Leiestreek tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 kandidaat – lid mag voordragen voor de raad van bestuur;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Magda Deprez
Plaatsvervanger AV: Gaby Benoit
Lid RvB: Magda Deprez
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Griet Ameye
Plaatsvervanger AV: Caroline Lannoo
Lid RvB: Griet Ameye
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Magda Deprez: 11 ja-stemmen
Griet Ameye: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Gaby Benoit: 11 ja-stemmen
Caroline Lannoo: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Lid RvB:
Magda Deprez: 11 ja-stemmen
Griet Ameye: 5 ja-stemmen

4 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Magda Deprez (CD&V)
voor plaatsvervanger: Gaby Benoit (CD&V)
voor lid RvB: Magda Deprez (CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: Mevrouw Magda Deprez, schepen, wonende te 8710 Wielsbeke, Heirweg 105, aan
te duiden als vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 2: De heer Gaby Benoit, wonende 8710 Wielsbeke, Tarwestraat 8, aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 3: Mevrouw Magda Deprez eveneens voor te dragen als lid voor de raad van bestuur.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Toerisme Leiestreek.
21. Bosgroep Ijzer en Leie - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van
Bosgroep Ijzer en Leie tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 kandidaat – lid mag voordragen voor de raad van bestuur;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Magda Deprez
Plaatsvervanger AV: Emilie Clinckemaillie
Lid RvB: Magda Deprez
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Kimberly Velghe
Plaatsvervanger AV: nihil
Lid RvB: nihil
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Magda Deprez: 11 ja-stemmen
Kimberly Velghe: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Emilie Clinckemaillie: 11 ja-stemmen
9 blanco-stemmen
- Lid RvB:
Magda Deprez: 11 ja-stemmen

9 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Magda Deprez (CD&V)
voor plaatsvervanger: Emilie Clinckemaillie (CD&V)
voor lid RvB: Magda Deprez (CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: Mevrouw Magda Deprez, schepen, wonende te 8710 Wielsbeke, Heirweg 105, aan
te duiden als vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 2: Mevrouw Emilie Clinckemaillie, gemeenteraadslid, wonende 8710 Wielsbeke,
Hooiestraat 20, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering
van de gemeente.
Artikel 3: Mevrouw Magda Deprez eveneens voor te dragen als lid voor de raad van bestuur.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Bosgroep Ijzer en Leie.
22. Vereniging voor openbaar groen VVOG - goedkeuring afvaardiging
bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van
Vereniging voor openbaar groen (VVOG) tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 kandidaat – lid mag voordragen voor de raad van bestuur;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 kandidaat – lid mag voordragen voor het financieel
comité;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Magda Deprez
Plaatsvervanger AV: Emilie Clinckemaillie
Lid RvB: Magda Deprez
Lid financieel comité: Filiep De Vos
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Magda Deprez: 15 ja-stemmen
5 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Emilie Clinckemaillie: 15 ja-stemmen
5 blanco-stemmen
- Lid RvB:
Magda Deprez: 15 ja-stemmen
5 blanco-stemmen
- Lid financieel comité:

Filiep De Vos: 15 ja-stemmen
5 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Magda Deprez (CD&V)
voor plaatsvervanger: Emilie Clinckemaillie (CD&V)
voor lid RvB: Magda Deprez (CD&V)
voor lid financieel comité: Filiep De Vos (CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: Mevrouw Magda Deprez, schepen, wonende te 8710 Wielsbeke, Heirweg 105, aan
te duiden als vertegenwoordiger algemene vergadering van de gemeente.
Artikel 2: Mevrouw Emilie Clinckemaillie, gemeenteraadslid, wonende 8710 Wielsbeke,
Hooiestraat 20, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering
van de gemeente.
Artikel 3: Mevrouw Magda Deprez eveneens voor te dragen als lid voor de raad van bestuur.
Artikel 4: De heer Filiep De Vos, schepen, wonende te 8710 Wielsbeke, Wilgenlaan 34, voor
te dragen als lid voor het financieel comité.
Artikel 5: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de VVOG.
23. Vervoerregiowerking VVRR - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze
vervoerregio’s;
Gelet dat bij die afbakening de gemeente Wielsbeke deel uitmaakt van de vervoerregio
Roeselare;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp
van decreet betreffende de basisbereikbaarheid;
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden
opgemaakt;
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt;
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op
deze wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het
mobiliteitsbeleid voor de regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de
gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit,
het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook
doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met
uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de
opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en
evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn
op het niveau van de vervoerregio;
Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren
aan de werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie
delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van
concrete acties;

Gelet de gemeenteraad een vertegenwoordiger/plaatsvervanger en een
mobiliteitsambtenaar/plaatsvervanger dient aan te duiden om de gemeente Wielsbeke te
vertegenwoordigen in de vervoerregioraad van de vervoerregio Roeselare;
Gelet op het voorstel om Bruno Debrabandere als mobiliteitsambtenaar en Dirk de Samber als
ambtelijke plaatsvervanger aan te duiden;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Jan Stevens
Plaatsvervanger AV: Daisy Haydon of Carlos Verbrugghe
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Jan Stevens: 15 ja-stemmen
5 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Daisy Haydon: 16 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Jan Stevens (CD&V)
voor plaatsvervanger: Daisy Haydon (CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: De heer Jan Stevens, burgemeester, is de politieke vertegenwoordiger en mevrouw
Daisy Haydon, schepen bevoegd voor mobiliteit, is de plaatsvervanger van de gemeente in de
vervoerregioraad van de vervoerregio Roeselare.
Artikel 2: De heer Bruno Debrabandere, algemeen directeur, is de mobiliteitsambtenaar en de
heer Dirk De Samber, personeelslid, is de plaatsvervanger van de gemeente in de vervoerregio
Roeselare. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van
werkgroepen bij te wonen.
Artikel 3: De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het
mobiliteitsplan van de vervoerregio Roeselare. Alle gegevens die de gemeente heeft
verzameld voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig
verzoek ter beschikking gesteld van de vervoerregioraad in functie van de opmaak van het
mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete projecten.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
Artikel 5: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio
Roeselare (vervoerregio.roeselare@vlaanderen.be).
24. Goedkeuring afsprakennota en statuten adviesraden
De gemeenteraad,
Gelet op de cultuurpactwetgeving van 16 juli 1973 waarbij de gemeentebesturen een beroep
moeten doen op bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en
advies van de gebruikersgroeperingen en de ideologische en filosofische strekkingen bij de

voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid en het decreet van 28 januari 1974
betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid
kinderopvang;
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid, inzonderheid
het artikel 5;
Gelet op het voorstel om de huidige afsprakennota en de statuten zonder inhoudelijke
wijzigingen ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. De enige wijzigingen aan
afsprakennota en de statuten van de verschillende adviesraden zijn van decretale aard.
(decreet lokaal bestuur i.p.v. gemeentedecreet);
Gelet op het voorstel van timing door de administratieve diensten:
28/11/2018 : CBS
- goedkeuring afsprakennota + statuten gemeentelijke adviesraden
1/12/2018 : KANDIDATUREN ADVIESRADEN
- Begin december 2018: brieven/e-mails naar verenigingen en huidige deskundigen
- januari 2019: oproep infokrant deskundigen adviesraden (gezamenlijke oproepingsbrief)
- Uiterste indiendatum kandidaturen = 18/01/2019.
24/01/2019: GEMEENTERAAD:
- goedkeuring afsprakennota + statuten gemeentelijke adviesraden
(inhoudelijk: geen wijzigingen)
februari/begin maart 2019: HERINSTALLATIE VERGADERING ADVIESRADEN (deel 1)
- jeugdraad, sportraad, cultuurraad, seniorenraad
Eind maart 2019: GEMEENTERAAD:
- goedkeuring samenstelling : jeugdraad, sportraad, cultuurraad, seniorenraad
mei 2019: HERINSTALLATIE VERGADERING ADVIESRADEN (deel 2)
Er is een afvaardiging van bovenstaande raden noodzakelijk om onderstaande raden te
kunnen samenstellen.
- LOK, milieuraad, GECORO, beheersorgaan POB
juni 2019: GEMEENTERAAD:
- goedkeuring samenstelling: LOK, milieuraad, GECORO, beheersorgaan POB
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1: Om volgende adviesraden opnieuw op te richten: jeugdraad, sportraad, cultuurraad,
seniorenraad, Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), milieuraad, GECORO, beheersorgaan
POB.
Artikel 2: De timing zoals voorgesteld door de diensten wordt goedgekeurd.
Artikel 3: De afsprakennota adviesraden en de statuten van de jeugdraad, sportraad,
cultuurraad, seniorenraad en het LOK worden goedgekeurd.
Artikel 4: De betrokken diensten en adviesraden worden op de hoogte gebracht van deze
beslissing.

25. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger
algemene vergadering op 26 februari 2019 - DVV Midwest
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals
gewijzigd op 18 januari 2013;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de statuten van de DVV Midwest;
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van de DVV Midwest die doorgaat op
26 februari 2019;
Gelet op de toegezonden agenda
1. Werking DVV Midwest
2. Goedkeuring verslag (buitengewone) algemene vergadering 18 december 2018
3. Vaststelling samenstelling algemene vergadering
4. Benoeming leden raad van bestuur
5. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met
raadgevende stem in de raad van bestuur
6. Vaststelling jaarlijkse werkingsbijdrage voor DVV Midwest
7. Stand van zaken statutenwijziging
Gelet op art. 13 van de statuten waarin bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger/plaatsvervanger dient herhaald te worden voor elke algemene
vergadering;
Gelet dat dhr. Guido Callewaert als vertegenwoordiger en dhr. Filiep De Vos als
plaatsvervanger werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019 om
het gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de
DVV Midwest voor de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de
raadsbeslissing;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1: De agenda van de algemene vergadering van de DVV Midwest van 26 februari
2019 wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De vertegenwoordiger de heer Guido Callewaert / plaatsvervanger de heer Filiep
De Vos van de gemeente Wielsbeke die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
DVV Midwest op 25 maart 2019, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikel.
26. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering van 28 februari 2019 - WVI
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale (WVI);
Gelet op het aangetekend schrijven van 7 januari 23019 betreffende de uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van de WVI die zal plaatsvinden op 28 februari 2019
met alle bijhorende stukken en volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergaderingen van 20 december
2018
2. Benoeming leden raad van bestuur

3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met
raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde
4. Goedkeuring code van goed bestuur
5. Mededelingen;
Gelet dat dhr. Guido Callewaert als vertegenwoordiger en mevr. Emilie Clinckemaillie als
plaatsvervanger werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019 om
het gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de
WVI voor de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de
raadsbeslissing;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1: De agendapunten van de algemene vergadering van de WVI van 28 februari 2019
worden goedgekeurd.
Artikel 2: De vertegenwoordiger de heer Guido Callewaert / plaatsvervanger mevrouw Emilie
Clinckemaillie, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in
onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene
vergadering van de WVI van 28 februari 2019, waarvoor een beslissing moet genomen
worden, goed te keuren.
Artikel 3: De hierbij genomen beslissing zal worden overgemaakt aan de WVI.
27. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2019 - Gaselwest
De gemeenteraad,
Gelet op de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op
25 maart 2019 met bijhorende agenda:
- Statutaire ontslagnemingen en benoemingen;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente Wielsbeke op 19 november
2018 brief overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij
Gaselwest onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een
algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. 2019 – 2024;
Gelet dat dhr. Guido Callewaert als vertegenwoordiger en dhr. Frédéric Depypere als
plaatsvervanger werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019 om
het gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van
Gaselwest voor de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de
raadsbeslissing;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:
Artikel 1: De agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging van 25 maart 2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire
ontslagnemingen en benoemingen’ wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De vertegenwoordiger de heer Guido Callewaert / plaatsvervanger de heer Frédéric
Depypere van de gemeente Wielsbeke die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 25 maart 2019, op te dragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikel;
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest.
28. Intrekking gemeenteraadsbesluit van 19 december 2018 betreffende vaststellen
gemeentelijke kohierbelasting - algemene gemeentebelasting - aanslagjaar 2019
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 170, § 4 van de grondwet;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42;
Gelet op het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen van 30 mei 2008 en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het decreet betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat het de bedoeling is om iedereen die gebruik maakt van de gemeentelijke
dienstverlening, door in de gemeente te wonen, te verblijven te laten bijdragen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2018 betreffende vaststellen
gemeentelijke kohierbelasting – algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2019;
Gelet dat er bij stemming werd beslist om ook een vermindering van het tarief te voorzien
voor een gezin dat bestaat uit één persoon, een persoon die gewoonlijk alleen leeft, door
toevoeging van artikel 6, d);
Overwegende dat een vermindering van het tarief beperkt dient voorbehouden te worden voor
personen die het echt nodig hebben;
Overwegende dat een alleenstaande niet kan worden gelijkgesteld met een persoon die zich in
een behoeftige situatie of onder collectieve schuldenregeling bevindt;
Overwegende deze motivatie, op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
over te gaan tot intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2018 betreffende
gemeentelijke kohierbelasting – algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2019;

Gelet dat de schepen van financiën dit punt toelicht;
Gelet dat de fractie U. en de fractie N-VA de intrekking betreuren en tegen stemmen;
Gelet dat de fractie Vlaams Belang zich onthoudt omdat de oorspronkelijke beslissing
van de vorige legislatuur dateert;
Uitslag van de stemming:
11 ja-stemmen
8 neen-stemmen
1 onthouding

BESLUIT:
Enig artikel: Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2018 betreffende gemeentelijke
kohierbelasting – algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2019 wordt ingetrokken.
29. Vaststellen gemeentelijke kohierbelasting - algemene gemeentebelasting aanslagjaar 2019
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 170, § 4 van de grondwet;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42;
Gelet op het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen van 30 mei 2008 en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het decreet betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de beslissing tot intrekking van het gemeenteraadsbesluit dd. 19 december 2018
vaststellen gemeentelijke kohierbelasting – algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2019;
Overwegende dat het de bedoeling is om iedereen die gebruik maakt van de gemeentelijke
dienstverlening, door in de gemeente te wonen, te verblijven te laten bijdragen;
Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen vaststellen van gemeentelijke
kohierbelasting - algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2019;

Gelet dat de schepen van financiën dit punt toelicht;
Gelet dat de fractie U. en de fractie N-VA deze nieuwe belasting betreuren en tegen
stemmen;
Gelet dat de fractie Vlaams Belang zich onthoudt omdat de oorspronkelijke beslissing
van de vorige legislatuur dateert;
Uitslag van de stemming:
11 ja-stemmen
8 neen-stemmen
1 onthouding
BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt voor een termijn van 1 jaar, ingaand op 1 januari 2019 en eindigend op 31
december 2019, ten voordele van de gemeente, een jaarlijkse algemene gemeentebelasting
vastgesteld.
Artikel 2: Deze belasting is ten laste van:
a. elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar als zodanig ingeschreven is in de
bevolkingsregisters of vreemdelingenregister van de gemeente;
b. elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente om het
even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft of zich het gebruik ervan
voorbehoudt, zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de
gemeente;
Artikel 3: Onder gezin wordt verstaan:
a. hetzij een persoon die gewoonlijk alléén leeft;
b. hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden
verbonden gewoonlijk éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen wonen
en ook als dusdanig zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente. De

belasting is hoofdelijk verschuldigd door alle gezinsleden, en wordt gevestigd ten laste van
het gezinshoofd, zoals gekend bij de gemeentediensten.
c. hetzij een tweede verblijf betrekken zonder in het bevolkingsregister van de gemeente
ingeschreven te zijn.
Artikel 4: De belasting bedraagt € 75,00 voor alle categorieën bepaald in artikel 2 van dit
besluit.
Artikel 5: De belasting wordt berekend per kalenderjaar: elk begonnen jaar is volledig
verschuldigd, met dien verstande dat de op 1 januari bestaande toestand in aanmerking wordt
genomen.
Artikel 6: De belasting wordt herleid tot € 65,00 voor:
a) Een gezin waarvan de referentiepersoon op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op
maatschappelijke integratie (leefloon) op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende
het recht op maatschappelijke integratie of steun ontvangt van een OCMW dat geheel of
gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat.
b) Een gezin waarvan de referentiepersoon of een inwonende persoon met hetzelfde
domicilieadres als de referentiepersoon op 1 januari van het aanslagjaar geniet van de
voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen.
c) Een gezin waarvan de referentiepersoon op 1 januari van het aanslagjaar ingevolge de
beslissing van de rechtbank in collectieve schuldenregeling verkeren en dit op voorlegging
van het attest waaruit blijkt dat zij in collectieve schuldenregeling verkeren.
Indien de vrijstelling of het verminderd tarief niet automatisch toegekend werd, kan deze
schriftelijk aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen, en dit binnen
twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Elke aanvraag moet voorzien zijn van de
nodige bewijzen.
Artikel 7: De invordering van de belasting zal geschieden bij middel van kohier
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 voornoemd.
Het kohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en
schepenen. De belasting kan vastgesteld en ingekohierd worden op naam van één van de
gezinsleden, met dien verstande dat alle gezinsleden hoofdelijk en solidair de belasting
verschuldigd zijn.
Artikel 8: De belasting is in éénmaal verschuldigd en betaalbaar binnen de twee maanden na
verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 9: De bezwaarprocedure wordt geregeld door het decreet betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen van 30 mei
2008 en latere wijzigingen.
Artikel 10: De bezwaren waartoe deze belasting aanleiding zou geven, moeten schriftelijk en
met redenen omkleed, worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen
binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet. Bij een materiële vergissing, voortkomende uit dubbele
aanslagen, rekenfouten, enz., kan de belastingschuldige ontheffing vragen binnen vijf jaar
vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd (art. 3.6.0.0.1 Vlaamse Codex
Fiscaliteit).
Artikel 11: Wanneer de belastingschuldige, bij het indienen van een bezwaar, zich wil
beroepen op het hoorrecht, dient dit expliciet voorzien te worden in het bezwaarschrift.
Artikel 12: Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeente- en
provinciebelastingen, met inbegrip van alle latere wijzigingen, zijn de bepalingen van titel
VII, hoofdstukken 1, 3,4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en

artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de
gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 13: Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan:
• de toezichthoudende overheid
• de financieel directeur
• het personeelslid aangeduid conform artikel 5 van het decreet van 30 mei 2008.
30. Kennisname mail gouverneur betreffende de aanpassing meerjarenplan 2014-2023,
de budgetwijziging 2018 en het budget 2019 van het OCMW Wielsbeke
De gemeenteraad,
Gelet op de mail van de provinciegouverneur van 17 december 2018 betreffende zijn
kennisname van de aanpassing meerjarenplan 2014-2023, de budgetwijziging 2018 en het
budget 2019 van het OCMW Wielsbeke;
Gelet dat er geen opmerkingen geformuleerd, noch technische vaststellingen werden gedaan;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen;
Waarvan kennisname.
BESLUIT:
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van de mail van de provinciegouverneur
betreffende de aanpassing meerjarenplan 2014-2023, de budgetwijziging 2018 en het budget
2019 van het OCMW Wielsbeke, ontvangen op 17 december 2018.
BP. 1 Goedkeuring traject Burgerparticipatie d.m.v. voorstellen van burgers,
verzoekschriften, volksraadplegingen en klachten
De gemeenteraad,
Gelet dat het decreet lokaal bestuur opdracht geeft aan de gemeenten en het OCMW om
inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken;
Gelet dat de gemeenten en OCMW’s de nodige initiatieven dienen te nemen om de
participatie met burgers te bevorderen;
Gelet dat het decreet lokaal bestuur een aantal gereglementeerde vormen van
burgerparticipatie omschrijft;
Gelet dat er adviesraden worden opgericht maar er ook nood is om voorstellen van burgers,
verzoekschriften, volksraadplegingen en klachtenbehandeling aldus te aanzien;
Gelet dat de voorstellen en vragen van inwoners op de agenda van de gemeenteraad en de
raad voor maatschappelijk welzijn moeten kunnen gebracht worden en toegelicht. Dit deel te
laten uitmaken van het nieuwe reglement van de raad;
Gelet dat er verzoekschriften van inwoners en niet-inwoners aan de gemeentelijke organen
moeten kunnen gericht worden. Dit te bepalen bij reglement zodat concreet vorm kan worden
gegeven aan de procedure voor het indienen er van;
Gelet dat er een gemeentelijke volksraadpleging met betrekking tot gemeentelijke materie kan
worden georganiseerd. Hierbij het advies van de Vlaamse Adviescommissie voor
Volksraadplegingen gevolgd zal worden zowel voor de initiatiefnemers als voor de gemeente
en OCMW;
Gelet dat de burger een klacht kan indienen bij de gemeente. De gemeenteraad en de raad
voor maatschappelijk welzijn zijn hierbij verplicht een systeem van klachtenbehandeling op
ambtelijk niveau met maximale onafhankelijkheid van de diensten waarop de klachten
betrekking hebben, uit te werken. De algemeen directeur gehouden is jaarlijks de raad te
informeren omtrent de ingediende klachten;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;

Gelet dat fractieleider van CD&V argumenteert dat wat N-VA voorstelt reeds mogelijk is
gemaakt in het bestaand decreet lokaal bestuur, en ook ingebed is in het huishoudelijk
reglement;
Gelet dat het voorstel geen nieuwe gegevens aanbrengt;
Gelet dat CD&V bijgevolg zal tegenstemmen;

Uitslag van de stemming:
9 ja-stemmen
11 neen-stemmen
BESLUIT:
Enig artikel: De gemeenteraad verwerpt het bijkomend punt.

GEHEIME ZITTING
31. Goedkeuring ontwerpakte kosteloze grondafstand verkaveling Heirweg
De ontwerpakte kosteloze grondafstand verkaveling Heirweg wordt goedgekeurd.
32. Goedkeuring getekende akte kosteloze grondoverdracht bedrijventerrein d'Hooie
De akte kosteloze grondafstand bedrijventerrein d'Hooie wordt goedgekeurd.

Aldus gedaan en goedgekeurd.
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