GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 APRIL 2019
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Jan Stevens, burgemeester;
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, schepenen;
Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen;
Mia Deloddere, Guido Callewaert, Rik Buyse, Filip Dinneweth,
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
Guido Callewaert, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1;
Filip Dinneweth, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 12, 13;
Jan De Potter, gemeenteraadslid

Afwezig:

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

Fractie Vlaams Belang zal zich onthouden zolang de rondvraag niet genotuleerd
wordt.
Uitslag van de stemming:
18 ja-stemmen
1 onthouding

2. Goedkeuring aanstelling voorzitter en ondervoorzitter cultuurraad
Op de gemeenteraadszitting van 28 maart 2019 werd de samenstelling van de Wielsbeekse
Cultuurraad goedgekeurd. Er diende echter nog een voorzitter gekozen te worden uit de leden
van de raad van bestuur. Tijdens de zitting van de raad van beheer van de Wielsbeekse
Cultuurraad, werd beslist om Frederik Vynckier als voorzitter aan te stellen. John Moerman
neemt de rol van ondervoorzitter over van Yvan Callens.
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3. Logo Leieland - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering van Logo Leieland;
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: Ellen Rogge

U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Griet Ameye
Plaatsvervanger AV: Caroline Lannoo
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Frédéric Depypere: 11 ja-stemmen
Griet Ameye: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Ellen Rogge: 11 ja-stemmen
Caroline Lannoo: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Frédéric Depypere (CD&V)
voor plaatsvervanger: Ellen Rogge (CD&V)

4. Mivalti - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering van Mivalti;
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 AV: Ellen Rogge
Plaatsvervanger AV: Magda Deprez
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Benedikt Planckaert
Plaatsvervanger AV: Griet Ameye
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Ellen Rogge: 11 ja-stemmen
Benedikt Planckaert: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Magda Deprez: 11 ja-stemmen
Griet Ameye: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen

Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Ellen Rogge (CD&V)
voor plaatsvervanger: Magda Deprez (CD&V)
5. AquaFlanders - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen
voor de algemene vergadering van AquaFlanders;
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 AV: Daisy Haydon
Plaatsvervanger AV: Guido Callewaert
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Caroline Lannoo
Plaatsvervanger AV: Mia Deloddere
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Daisy Haydon: 11 ja-stemmen
Caroline Lannoo: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Guido Callewaert: 11 ja-stemmen
Mia Deloddere: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Daisy Haydon (CD&V)
voor plaatsvervanger: Guido Callewaert (CD&V)

6.

Goedkeuring reglement en proceshandboek voor het registreren en behandelen van
klachten
Overwegende dat het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat zowel de
gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn een systeem van klachtenbehandeling
dient te organiseren. Dit systeem van klachtenbehandeling moet worden georganiseerd op het
ambtelijk niveau van de gemeente en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de
klachten betrekking hebben;
Gelet dat het reglement in bijlage nader de klachtenbehandeling regelt door de gemeente
Wielsbeke;
Gelet dat de wijze waarop een klacht kan ingediend worden en zal behandeld worden, wordt
bepaald in het proces voor het verwerken van inkomende klachten (zie bijlage);
Gelet dat de algemeen directeur jaarlijks dient te rapporteren aan de gemeenteraad over de
klachten ingediend tegen de gemeente;

De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het reglement en het
proceshandboek.

De fracties U., N-VA en Vlaams Belang stemmen tegen omdat ze dit voorstel van
reglement te uitgebreid en onduidelijk vinden.
Uitslag van de stemming:
11 ja-stemmen
9 neen-stemmen

7.

Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger/ plaatsvervanger algemene
vergadering van 21 mei 2019 - Imog
Gelet op de mail van Imog ontvangen op 21 maart 2019 met uitnodiging tot de algemene
vergadering der aandeelhouders van 21 mei 2019, en met volgende agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2018
3. Verslag van de commissaris
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2018
5. Kwijting aan de bestuurders, commissaris
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7. Actualisering kapitaal cfr. art. 12 van de statuten
8. Verlenging opdracht commissaris-revisor
9. Vastleggen afsprakennota uitzendarbeid in uitvoering van decreet uitzendarbeid
10. Huldiging medewerkers met 25, 30, 35 jaar dienst
11. Toelichting activiteiten 2018
12. Varia
Gelet op de bijgevoegde documenten:
- Toelichtende nota
- Jaarverslag 2018
- Activiteitenverslag
- Verslag commissaris
Gelet dat mevr. Emilie Clinckemaillie als vertegenwoordiger en dhr. Carlos Verbrugghe als
plaatsvervanger, werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019, om
het gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van
Imog voor de volledige legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de vertegenwoordiger /
plaatsvervanger opdracht te geven zijn/ haar stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

8.

Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
buitengewone algemene vergadering van 13 juni 2019 - cvba Zefier
Gelet op de uitnodiging bij brief van cvba Zefier van 18 maart 2019 tot de gewone algemene
vergadering van de cvba Zefier op 13 juni 2019;
Gelet op de toegestuurde agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling en toelichting)

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Statutaire benoemingen
Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;
Gelet dat dhr. Filiep De Vos als vertegenwoordiger en dhr. Guido Callewaert als
plaatsvervanger, werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019, om
het gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van cvba
Zefier voor de volledige legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de vertegenwoordiger /
plaatsvervanger opdracht te geven zijn/ haar stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

9.

Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene
vergadering op 27 juni 2019 - WVI
Gelet op het schrijven van WVI van 25 maart 2019 met aanduiding van de agenda voor de
algemene vergadering van 27 juni 2019;
1. goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 28-02-2019
2. verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
3. verslag van de commissaris
4. jaarrekeningen 2018
5. kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. evaluatierapport 2013-2018
7. strategisch plan 2019-2025
8. statutenwijziging: artikel 5: verlenging WVI tot 10 november 2037
9. mededelingen
Overwegende dat de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging WVI zal
dienen te beslissen over de verlenging van WVI per 10 november 2019 voor een nieuwe
periode van 18 jaar;
Overwegende dat het verlengen van en de deelname van de gemeente in WVI voor gemeente
Wielsbeke een aantal belangrijke troeven heeft:
 WVI beschikt over een doelgericht, volledig en kwalitatief aanbod om de deelnemende
gemeenten ondersteunende diensten te verlenen op verschillende beleidsdomeinen;
 de deelnemers van WVI genieten van de schaalvoordelen, investeringscapaciteit en
risicospreiding die gegenereerd worden door samenwerking tussen gemeentebesturen en
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 er zijn rechten en voordelen verbonden aan de deelname in WVI, onder meer op het vlak
van medezeggenschap en inspraak in de door WVI vooropgestelde strategie;
 de werking van WVI in de voorbije periode positief mag worden geëvalueerd; zoals blijkt
uit het evaluatierapport 2013-2018;
 voor de toekomst een strategisch plan met een financieel meerjarenplan door WVI is
opgesteld, waaruit blijkt dat onder alle omstandigheden een verdere werking optimaal is
gegarandeerd;
 het verder zetten van de lopende projecten van WVI in de gemeente Wielsbeke opgesomd
in het jaarverslag 2018;
 WVI biedt met haar bijzondere dienstverlening een belangrijke toegevoegde waarde naast
de andere dienstverlenende verenigingen waarvan de gemeente Wielsbeke deel uitmaakt.
Overwegen dat andere structuren dan een dienstverlenende vereniging deze voordelen niet, of
toch minstens niet in dezelfde mate kunnen realiseren. Bij wijze van voorbeeld valt te wijzen
op het volgende:



de rechtsvorm van een Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij is er niet op gericht om
projecten van gemeentelijk belang te realiseren;
 de rechtsvorm van een autonoom gemeentebedrijf zou niet dezelfde schaalvoordelen
genereren en vereisen dat hiervoor nieuw personeel wordt in dienst genomen;
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 op de uiteenzetting over de werking van WVI door algemeen directeur Geert Sanders
ter zitting;
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de vertegenwoordiger/
plaatsvervanger opdracht te geven zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

10. Goedkeuring politieverordening betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten
op 1 en 2 juni 2019 - ORC Canal Rally
Gelet dat op 4 maart 2019 de vzw Rally Events met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem,
Tieltstraat 121 een officiële aanvraag ingediend heeft tot het inrichten van een rally op de
openbare weg, met name de Orc Canal Rally 2019 – 13° editie”;
Gelet dat deze 13° editie van de “Orc Canal Rally” doorgaat tijdens het weekend van 1 en 2
juni 2019;
Gelet dat de verkenningsritten en keuringen plaatsvinden op zaterdag 1 juni 2019;
Gelet dat de 3 klassementsproeven plaatsvinden op zondag 2 juni 2019;
Gelet dat ter gelegenheid van deze 13° editie van de “Orc Canal Rally” een grote
volkstoeloop kan verwacht worden en bij dergelijke manifestaties de veiligheid van de
voetgangers, toeschouwers en andere weggebruikers in het gedrang kan komen bij een te
talrijke aanwezigheid van ambulante handelaars;
Gelet dat om veiligheidsredenen het dan ook opportuun is om het aantal verkooppunten van
eetwaren en dranken te beperken;
Gelet dat ook het gebruik van alcoholische dranken binnen en naast het snelheidsparcours de
openbare orde kan verstoren zodat ook hierdoor de veiligheid van toeschouwers en
wedstrijddeelnemers in het gedrang zou kunnen komen;
Gelet dat voorliggende tijdelijke politieverordening dan ook de openbare orde en de
veiligheid van piloten en toeschouwers probeert te verzekeren door:
1. een verbod tot ambulante handel
2. een alcoholverbod;
Gelet dat rekening houdend met de artikelen 8 t.e.m. 10 ter van de wet van 25 juni 1993
betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten,
gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005 en de wet van 20 juli 2006, rekening houdend met artikel
40 §3 van het decreet lokaal bestuur luidens hetwelk de gemeenteraad de gemeentelijke
reglementen vaststelt en rekening houdend met het feit dat Wielsbeke nog niet beschikt over
een reglement voor de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein (los van
een kermis), het vaststellen van een tijdelijk verbod tot ambulante handel en van een tijdelijk
alcoholverbod tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

11. Aanvaarding BNIP 2 juni 2019 - ORC Canal Rally
Ingevolge de wetgeving (K.B. van 16 februari 2006 en MOB van 26 oktober 2006 en
wijzigingen) op de nood- en interventieplanning en gelet op de noodzakelijkheid om ter
gelegenheid van grote evenementen een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) op te
maken werd door de gemeentelijke diensten van de gemeenten Oostrozebeke, Harelbeke,
Meulebeke en Wielsbeke een Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt voor de ORC
Autorally die doorgaat op 1 en 2 juni 2019;
Gelet op de veiligheid en hulpverlening door de diverse hulpdiensten aan deelnemers en
toeschouwers;
De gemeenteraad wordt verzocht dit BNIP te aanvaarden.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De voorzitter schorst de zitting om 21u23.

