GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 MAART 2019
Aanwezig:

Jan Stevens, burgemeester;
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, schepenen;
Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen;
Mia Deloddere, Guido Callewaert, Rik Buyse, Filip Dinneweth, Jan De Potter,
Caroline Lannoo, Vincent Herman, Frédéric Depypere, Geert Snoeck,
Emilie Clinckemaillie, Ellen Rogge, Griet Ameye, Benedikt Planckaert,
Wout Verheye, Frank Soetaert, gemeenteraadsleden;
Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeenteraad;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting
De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de vorige
gemeenteraad.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2. Energiehuis/Vlaamse energielening - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de beleidsgroep Vlaamse energielening;
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gelet op de geheime stemming;
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger beleidsgroep: Daisy Haydon
Plaatsvervanger beleidsgroep: Danny Vanhoutte
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag van de stemming:
Voor vertegenwoordiger:
Daisy Haydon: 17 ja-stemmen, 4 onthoudingen
Voor plaatsvervanger:
Danny Vanhoutte: 17 ja-stemmen, 4 onthoudingen

3. Kennisname afvaardiging politieke partijen in de Gecoro
Gelet dat de installatie van een nieuwe gemeenteraad legislatuur 2019-2024 met zich
meebrengt dat de politieke afvaardiging in de Gecoro dient gewijzigd te worden;
Gelet dat er 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger vanuit elke politieke partij
(gemeenteraadslid) kan aanwezig zijn bij elke vergadering van de Gecoro;

Gelet dat de politieke vertegenwoordiger/plaatsvervanger enkel de toelichtingen kan bijwonen
en aan de besprekingen kan deelnemen, maar niet kan deelnemen aan de beraadslaging en de
stemming;
Gelet op het voorstel van afgevaardigden van de verschillende fracties:
CD&V
Vertegenwoordiger: Filiep De Vos
Plaatsvervanger: Guido Callewaert
U.
Vertegenwoordiger: Jan De Potter
Plaatsvervanger: Benedikt Planckaert
N-VA
Vertegenwoordiger: Rik Buyse
Plaatsvervanger: Frank Soetaert
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

4. Goedkeuring samenstelling cultuurraad en aanstellen begeleidende ambtenaar
Op maandag 11 maart 2019 werd de Wielsbeekse cultuurraad opnieuw samengesteld.
In een volgende vergadering van de cultuurraad dient nog een nieuwe voorzitter verkozen te
worden.
De gemeenteraad wordt verzocht om de samenstelling van de cultuurraad goed te keuren en
Sven Vanrietvelde als begeleidende ambtenaar aan te stellen.

Fractie Vlaams Belang onthoudt zich omdat de voorzitter nog niet gekend is.
Uitslag van de stemming:
20 ja-stemmen
1 onthouding

5. Goedkeuring samenstelling jeugdraad en aanstellen begeleidende ambtenaar
Op dinsdag 12 maart 2019 werd de Wielsbeekse jeugdraad opnieuw samengesteld.
In een volgende vergadering van de jeugdraad dienen nog een nieuwe ondervoorzitter en
penningmeester verkozen te worden.
De gemeenteraad wordt verzocht om de samenstelling van de jeugdraad goed te keuren en
Lien Moerman aan te stellen als begeleidend ambtenaar.

Fractie Vlaams Belang onthoudt zich omdat de ondervoorzitter en penningmeester nog
niet gekend zijn.
Uitslag van de stemming:
20 ja-stemmen
1 onthouding

6. Goedkeuring samenstelling seniorenraad en aanstellen begeleidende ambtenaar
Op vrijdag 8 februari 2019 werd de Wielsbeekse seniorenraad opnieuw samengesteld.

De gemeenteraad wordt verzocht de samenstelling van de seniorenraad goed te keuren en
Leen Raepsaet als begeleidende ambtenaar aan te stellen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7. Goedkeuring samenstelling sportraad en aanstellen begeleidende ambtenaar
Op donderdag 7 februari 2019 werd de Wielsbeekse sportraad opnieuw samengesteld.
De gemeenteraad wordt verzocht om de samenstelling van de sportraad goed te keuren en
Clint Delaere als begeleidende ambtenaar aan te stellen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

8. Kennisname eedaflegging politieraad
Gelet op de eedaflegging van de politieraadsleden tijdens de zitting van de politieraad van
25 februari 2019;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

9. Goedkeuring beheersovereenkomst AGB - gemeentebestuur
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 235 betreffende de
beheersovereenkomsten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2017 waarin de oprichting en de
statuten van het autonoom gemeentebedrijf Wielsbeke, afgekort AGB Wielsbeke werden
goedgekeurd;
Gelet op artikel 9 van de statuten van het AGB Wielsbeke dat voorziet in een
beheersovereenkomst tussen het autonoom gemeentebedrijf en het gemeentebestuur;
Gelet op de voorgelegde beheersovereenkomst;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Fractie Vlaams Belang en N-VA fractie onthouden zich.
Uitslag van de stemming:
16 ja-stemmen
5 onthoudingen

10. Goedkeuring voorwaardelijk bod Onesto Kredietmaatschappij op aandelen van de NV
De Meiboom-Voor Ons Volk
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het feit dat de gemeente Wielsbeke aandeelhouder is van de NV De Meiboom –
Voor Ons Volk;
Gelet op het schrijven van NV De Meiboom – Voor Ons Volk ontvangen op 15 februari 2019
betreffende een voorwaardelijk bod op al hun aandelen;
Gelet op het bod van Onesto Kredietmaatschappij;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

11. Goedkeuring jaarverslag en rekening 2018 - burensportdienst
Sedert 26 maart 2007 maakt de gemeente Wielsbeke deel uit van de interlokale vereniging
“Burensportdienst” samen met volgende andere gemeenten en steden: Anzegem, Deerlijk,
Harelbeke, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Avelgem en Zwevegem.
Op 28 februari 2013 verleende de gemeenteraad haar goedkeuring aan de verlenging van het
‘lidmaatschap’ van de gemeente Wielsbeke in de Burensportdienst I.V. Alle andere
participerende gemeenten sloten ook opnieuw aan met uitzondering van Spiere-Helkijn.
Volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst van de interlokale vereniging
“Burensportdienst” dient de rekening samen met het jaarverslag aan de gemeenteraad ter
goedkeuring voorgelegd worden. Ter gelegenheid van de behandeling van dit jaarverslag
geeft de vertegenwoordiger van de gemeente in de interlokale vereniging toelichting in de
gemeenteraad. De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraad gebeurt ter gelegenheid van de
bespreking van het jaarverslag.
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

12. Goedkeuring vereffening burensportdienst
Sedert 26 maart 2007 maakt de gemeente Avelgem deel uit van de interlokale vereniging
“Burensportdienst” samen met volgende andere gemeenten en steden: Anzegem, Deerlijk,
Harelbeke, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.
Op 28 februari 2013 verleende de gemeenteraad haar goedkeuring aan de verlenging van het
‘lidmaatschap’ van de gemeente Wielsbeke in de Burensportdienst I.V. Alle andere
participerende gemeenten sloten ook opnieuw aan met uitzondering van Spiere-Helkijn.
In artikel 3 van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging
“Burensportdienst” wordt gesteld dat de interlokale vereniging wordt aangegaan voor een
periode van 6 jaar en dat, indien er geen beslissing van de deelnemers is genomen binnen de
oorspronkelijke duurtijd om de interlokale vereniging te verlengen, er van rechtswege een
einde komt aan de interlokale vereniging.
Het beheerscomité van de Burensportdienst I.V., samengesteld uit de schepenen van sport van
de participerende gemeenten, kwam na bespreking in zitting van 29 januari 2019 in
Zwevegem tot een akkoord om de “Burensportdienst” als interlokale vereniging niet te
verlengen.
In het verleden was dit statuut nodig om onder andere subsidies te kunnen bekomen van
hogere overheden. Dit statuut leidde echter ook tot heel wat planlast. Tijdens vorige
legislatuur verviel de verplichting om interlokale te zijn om te kunnen genieten van subsidies.
Het is dan ook aangeraden om de interlokale te ontbinden en te vereffenen.
De werking van de Burensportdienst heeft echter wel nut maar kan verdergezet worden als
een feitelijke vereniging. De doelstellingen en de rekening van de feitelijke vereniging blijven
dezelfde als deze van de interlokale vereniging. Hiertoe zal een intentieverklaring worden
opgesteld die ondertekend zal worden door de gemeenten die deel wensen uit te maken van de
feitelijke vereniging Burensportdienst. De gemeente Wielsbeke wenst aan te sluiten bij deze
feitelijke vereniging.
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

13. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2019 aan de lokale politie PZ Midow
Gelet op de voorbereidingen van budget 2019 voor de gemeente en van de begroting voor de
politiezone MIDOW, en het op dit ogenblik voorhanden zijnde ontwerp van politiebegroting
2019;
Gelet op het ontwerp van begroting zoals overgemaakt aan het gemeentebestuur op
15 maart 2019 en dat ter inzage ligt voor de raadsleden;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 maart 2019 de
dotatie voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

14. Goedkeuring wegentracé verkaveling Molenstraat
Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door Groep Huyzentruyt op
7 december 2018 voor het verkavelen van gronden in de Molenstraat;
Gelet dat deze aanvraag de aanleg van een nieuwe verkeersweg omvat;
Overwegende dat deze aanvraag gelegen is binnen de grenzen van het GRUP Centrum
Wielsbeke goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 april 2015;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning inzonderheid het
artikel 31;
Gelet dat het artikel 31 stelt dat de gemeenteraad een besluit dient te nemen over de aanleg
van de wegen alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag;
Gelet op het wegenisdossier dat werd toegevoegd aan deze aanvraag;
Gelet dat het ontwerp voor weg- en rioleringswerken werd opgemaakt door Studiebureau
Demey bvba, Beversesteenweg 314 te 880 Roeselare;
Gelet dat het ontwerp is samengesteld uit het bijzonder bestek met de administratieve
gegevens en de beschrijving der werken, aangevuld met de nodige plannen;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

15. Goedkeuring bouwen nieuwe wegbrug Desselgemsestraat
Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door de Vlaamse Waterweg nv op
15 januari 2019 voor de heropbouw van de wegbrug ter hoogte van de Desselgemsestraat;
Gelet dat deze aanvraag de aanleg van een verkeersweg omvat;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning inzonderheid het
artikel 31;
Gelet dat het artikel 31 stelt dat de gemeenteraad een besluit dient te nemen over de aanleg
van de wegen alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag;
Gelet op het wegenisdossier dat werd toegevoegd aan deze aanvraag;
Overwegende dat tijdens de duur van de werken een tijdelijke brug zal worden voorzien voor
de zwakke weggebruiker;
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2019 waaruit
blijkt dat deze tijdelijke constructie een onvoldoende alternatief is en niet toegankelijk is voor
mindervaliden, maar ook niet voor de hedendaagse fietsen zijnde elektrische fiets, bakfiets
fiets met fietskar,..;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen onder voorwaarden.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

