ZITTINGEN GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 24 OKTOBER 2019
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

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

GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuring verslag 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.

Goedkeuring agenda en statutenwijziging en aanduiden
vertegenwoordiger/plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering van 12
december 2019 – Gaselwest
De gemeente wordt opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op
12 december 2019, met vermelding van de agenda:
1. Statutenwijziging
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij
authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
- Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen
- Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de
daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire
werknemers worden ingezet
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling, schrapping van enkele verwijzingen
naar de uitgetreden Waalse gemeenten.

Het mandaat van de vertegenwoordiger/plaatsvervanger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering.
Dhr. Guido Callewaert, vertegenwoordiger en dhr. Frédéric Depypere, 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.
De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda en aan de
voorgestelde statutenwijziging, en de vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven
zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3. Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 04 juli 2019 tot vaststellen huishoudelijk reglement
gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur AGB van 26 september 2019 tot vaststellen
huishoudelijk reglement AGB;
Gelet op de mondelinge tussenkomst van de heer Rik Buyse met betrekking tot de bepaling
inzake de mogelijkheid tot het indienen van amendementen;
Overwegende dat na de tussenkomst van raadslid Rik Buyse het huishoudelijk reglement
AGB unaniem werd goedgekeurd;
Overwegende dat in kader van uniformiteit het wenselijk is dat alle algemene bepalingen
opgenomen in de huishoudelijke reglementen gelijk zijn;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen art. 3, §1 van het huishoudelijk
reglement gemeenteraad aan te passen als volgt:
“Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda
van de gemeenteraad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze een toelichtende nota met voorstel van
beslissing en een duidelijke omschrijving van het agendapunt aan de algemeen directeur, die
de voorstellen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter. Noch een lid van het college van
burgemeester en schepenen, noch het college als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik
maken.
Raadsleden kunnen te allen tijde amendementen indienen, met name tot voor het moment dat
er gestemd wordt. Een amendement is een voorstel om de tekst van het voorstel van beslissing
te wijzigen.
Omwille van praktische redenen wordt er gevraagd de amendementen zoveel als mogelijk in
te dienen ten laatste op de dag van de aanvang van de zitting, vóór 10.00 uur, dit schriftelijk
en in voldoende exemplaren aan de algemeen directeur, die deze op zijn beurt bezorgt aan de
andere raadsleden.
(art. 21 DLB)”

De gemeenteraad wordt verzocht het gewijzigde huishoudelijk reglement gemeenteraad goed
te keuren.

Gelet op het amendement, ingediend per mail op 23 oktober 2019 door Rik Buyse,
fractieleider N-VA Wielsbeke, met het verzoek de toelichtende tekst betreffende
agendapunt 3. te vervolledigen als volgt:
“Gelet op de mondelinge tussenkomst van de heer Rik Buyse met betrekking tot de
bepaling van mogelijkheid van indienen van amendementen en diens klacht bij het
Agentschap Binnenlands Bestuur”;

Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht het amendement goed te keuren;
Gelet dat de fractie U. zich onthoudt voor het amendement en voor het reglement zoals
voorgelegd;
Uitslag van de stemming:
Voor het amendement:
15 ja-stemmen
5 onthoudingen
Voor het reglement:
15 ja-stemmen
5 onthoudingen

4. Goedkeuring oprichting interlokale vereniging in het kader van het nieuwe decreet DKO
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 november 2017 waarin werd beslist een lokaal
filiaal van de Stedelijke Kunstacademie Waregem op te richten te Wielsbeke;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van stad Waregem van 5 december 2017 waarin het
samenwerkingsprotocol tussen het stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van
Wielsbeke omtrent de oprichting van deeltijds kunstonderwijs in de gemeente Wielsbeke
wordt goedgekeurd;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het voorstel van overeenkomst betreffende de oprichting van de Interlokale
vereniging Deeltijds Kunstonderwijs, ontvangen op 12 september 2019, tussen de stad
Waregem en de gemeenten Anzegem, Dentergem en Wielsbeke;
Gelet dat de interlokale vereniging de naam “Interlokale vereniging Kunstacademie
Waregem” zal dragen;
Gelet op de documenten ontvangen op 1 oktober 2019:
- Functieomschrijving vestigingsverantwoordelijken
- Verslag Interlokaal Overleg 16 september 2019
- Verslag Overleg Vestigingen 11 september 2019
- Ontwerp overeenkomst Interlokale Vereniging
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2019;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Gelet dat de fracties U. en N-VA zich onthouden;
Uitslag van de stemming:
11 ja-stemmen
9 onthoudingen
5. Vaststelling vestigingsreglement (voedings)automaten-automatenshops
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40 en 41;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid artikel 119 en 134;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 40;
Gelet op de Vlaamse Codes Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009;
Gelet dat dat er steeds meer automatenshops opduiken in de gemeente Wielsbeke wat voor
onderlinge concurrentie tussen handelaars en overlast zorgt;
Overwegende dat de gemeente Wielsbeke de wildgroei aan automatenshops wenst tegen te
gaan;

Overwegende dat de gemeente Wielsbeke op een doordachte manier met de plaatsing van
dergelijke automaten wenst om te gaan;
Overwegende dat er een vestigingsreglement met betrekking tot automatenshops werd
opgesteld waarbij de vestiging en uitbating van automatenshops aan voorwaarden wordt
onderworpen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2019;
Gelet op de inventaris automaten te Wielsbeke/Ooigem/Sint-Baafs-Vijve;
De gemeenteraad wordt verzocht het vestigingsreglement automatenshops vast te stellen.

Gelet dat de fractie U. tegen stemt;
Gelet dat de fractie N-VA zich onthoudt;
11 ja-stemmen
5 neen-stemmen
4 onthoudingen

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het
verslag van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2. Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 4 juli 2019 tot vaststellen
huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur AGB van 26 september 2019 tot vaststellen
huishoudelijk reglement AGB;
Gelet op de mondelinge tussenkomst van de heer Rik Buyse met betrekking tot de bepaling
inzake de mogelijkheid tot het indienen van amendementen;
Overwegende dat na de tussenkomst van raadslid Rik Buyse het huishoudelijk reglement
AGB unaniem werd goedgekeurd;
Overwegende dat in kader van uniformiteit het wenselijk is dat alle algemene bepalingen
opgenomen in de huishoudelijke reglementen gelijk zijn;
Op voorstel van het vast bureau art. 3, § 1 van het huishoudelijk reglement raad voor
maatschappelijk welzijn aan te passen als volgt:
“Raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda van de
raad voor maatschappelijk welzijn toevoegen. Hiertoe bezorgen ze een toelichtende nota met
voorstel van beslissing en een duidelijke omschrijving van het agendapunt aan de algemeen
directeur, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk
welzijn. Noch een lid van het vast bureau, noch het vast bureau als orgaan, kan van deze
mogelijkheid gebruik maken.
Raadsleden kunnen te allen tijde amendementen indienen, met name tot voor het moment dat
er gestemd wordt. Een amendement is een voorstel om de tekst van het voorstel van beslissing
te wijzigen.

Omwille van praktische redenen wordt er gevraagd de amendementen zoveel als mogelijk in
te dienen ten laatste op de dag van de aanvang van de zitting, vóór 10.00 uur, dit schriftelijk
en in voldoende exemplaren aan de algemeen directeur, die deze op zijn beurt bezorgt aan de
andere raadsleden.
(art. 21, volgens art. 74 DLB)”
Gelet op het amendement, ingediend per mail op 23 oktober 2019 door Rik Buyse,
fractieleider N-VA Wielsbeke, met het verzoek de toelichtende tekst betreffende agendapunt
2. te vervolledigen als volgt:
“Gelet op de mondelinge tussenkomst van de heer Rik Buyse met betrekking tot de bepaling
van mogelijkheid van indienen van amendementen en diens klacht bij het Agentschap
Binnenlands Bestuur”;
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht het amendement goed te keuren.
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht het gewijzigde huishoudelijk reglement
raad voor maatschappelijk welzijn goed te keuren.
Gelet dat de U.-fractie zich onthoudt;
Uitslag van de stemming:
- Voor amendement:
15 ja-stemmen
5 onthoudingen
- Voor reglement zoals voorgelegd:
15 ja-stemmen
5 onthoudingen

3. W13: kennisname statutenwijziging
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch:
 Op 30 augustus 2019 keurde de raad van bestuur van W13 de nota meerjarenplan goed
en besliste om hem voor te leggen aan de deelgenoten ter advies.
 De nota werd besproken op 25 september 2019 in het Vast Bureau en positief
geadviseerd.
 Het meerjarenplan 2020-2025 behelst een verhoging van de bijdrage van de
deelgenoten naar € 1 per inwoner.
Art. 9 van de statuten van W13 stellen dat
“§1. De bijdrage van de deelgenoten-OCMW’s bestaat uit een jaarlijkse bijdrage van
0,50 euro per inwoner van de gemeente. Als bevolkingscijfer wordt de officiële opgave
van de gemeente per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het werkingsjaar
genomen.
De bijdrage van de OCMW’s wordt jaarlijks aangepast aan de index van de
consumptieprijzen. De basisindex is het indexcijfer van de maand juli 2014.”
Een statutenwijziging is dus noodzakelijk.
 De raad van bestuur van W13 besliste op 27 september 2019 om de statuten als volgt
aan te passen:
“§1. De bijdrage van de deelgenoten-OCMW’s bestaat uit een jaarlijkse bijdrage van
1 euro per inwoner van de gemeente. Als bevolkingscijfer wordt de officiële opgave
van de gemeente per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het werkingsjaar
genomen.
De bijdrage van de OCMW’s wordt jaarlijks aangepast aan de index van de
consumptieprijzen. De basisindex is het indexcijfer van de maand juli 2014.”
 Het decreet over het lokaal bestuur stelt in artikel 482 dat:

Elke beslissing tot wijziging van de statuten, tot verlenging van de duur van de
welzijnsvereniging of tot vrijwillige ontbinding ervan, is onderworpen aan het
goedkeuringstoezicht, vermeld in artikel 476.
Die beslissingen, alsook de beslissing tot de toelating van deelgenoten, kunnen alleen
genomen worden als alle deelgenoten daarmee vooraf instemmen. Bij een
statutenwijziging is die instemming alleen vereist voor wijzigingen die een verzwaring
van de verplichtingen of de vermindering van de rechten van de deelgenoten
teweegbrengen.
Aangezien deze wijziging een verzwaring van de verplichting inhoud is
voorafgaandelijke instemming van alle deelgenoten noodzakelijk.
 De raad van bestuur besliste op 27 september 2019 om de statutenwijziging op 29
november 2019 voor te leggen aan de Algemene Vergadering van W13.
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hiervan kennis te nemen.
Waarvan kennisname.

4. W13: goedkeuring meerjarenplan en aanpassing bijdrage
Overwegende dat W13 werd opgericht vanuit de overtuiging dat welzijn, sociaal beleid, zorg
dermate cruciaal zijn voor de inwoners van de regio dat zich hierrond regionaal organiseren
een evidentie is, voor de lokale besturen was het bekomen van voldoende schaalgrootte
essentieel om extra slagkracht te ontwikkelen, door het bundelen van kennis, middelen en
ervaring willen zij daadkrachtiger werk maken van een welzijns-, sociaal en zorgbeleid;
Overwegende dat W13 de afgelopen jaren een organische groei kende waarbij samen met de
deelgenoten de keuze werd gemaakt om via W13 een antwoord te bieden op nieuwe
uitdagingen en opportuniteiten;
Overwegende dat het meerjarenplan van W13 tot stand kwam na een breed participatief
traject waarbij de huidige en toekomstige werking van W13 kritisch onder de loep werd
genomen;
Overwegende dat de raad van bestuur van W13 de reguliere werking wenst te verankeren en
te versterken om op die manier de hogere overheden met een sterk verhaal te overtuigen van
cofinanciering;
Overwegende dat de bevoegdheid welzijn werd overgedragen van provinciaal naar Vlaams
niveau en daardoor zowel de basissubsidie vanuit de provincie als projectsubsidies zijn
weggevallen;
Overwegende dat de raad van bestuur van W13 de basisfinanciering van W13 wenst te
verhogen van € 0,53 naar € 1;
Gelet op de nota meerjarenplan, die zoals ze voorligt, op 30 augustus 2019 de goedkeuring
kreeg van de Raad van Bestuur van W13;
Gelet op het netto-actief van € 429 140;
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 25 september 2019;
Gelet op de toelichting door Kim Van Belleghem, directeur W13;
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. Opbrengst Music For Life: integrale schenking aan goede doel: goedkeuring
Gelet op het initiatief een quiz te organiseren in het kader van Music For Life die zal
doorgaan op woensdag 11 december 2019;

Overwegende dat de integrale inkomsten voor de drankverkoop de afgelopen jaren konden
behouden worden voor de schenking aan het gekozen goede doel;
Overwegende dat de opbrengst van de inschrijvingen na aftrek van de gemaakte kosten de
afgelopen jaren konden behouden worden voor het gekozen goede doel;
Gelet op de visie van het OCMW Wielsbeke iedereen een recht op een menswaardig leven te
bieden;
Gelet op de vraag van de organisatoren om de kostprijs voor de gebruikte drank in de
cafetaria niet aan te rekenen aan de organisatie van de Quiz For Life, hierdoor kan een grotere
bijdrage aan het initiatief overgemaakt worden;
Overwegende dat het goede doel voor dit jaar Luisterpunt is;
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6. Goedkeuren selectieleidraad "Concessie voor werken voor de bouw en de exploitatie van
een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek, Wielsbeke en de herbestemming van de huidige
site"
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke in kader van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum
heeft beslist om een samenwerking aan te gaan met een partner;
Gelet dat de gemeente Wielsbeke hierbij heeft gevraagd ondersteuning te krijgen van Probis
en Rasschaert Advocaten;
Gelet dat in kader van het zoeken van partners voor de bouw & exploitatie van het nieuw
woonzorgcentrum advocaat Wim Rasschaert heeft voorgesteld een concurrentiedialoog toe te
passen binnen de wetgeving overheidsopdrachten;
Overwegende dat advocaat Wim Rasschaert een selectieleidraad heeft opgesteld voor de
bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek, Wielsbeke en de
herbestemming van de huidige site;
Overwegende dat in kader van het voeren van de concurrentiedialoog een projectstuurgroep
dient te worden opgericht bestaande uit 3 schepenen, de algemeen directeur, de financieel
directeur, een lid van elke fractie en advocaat Wim Rasschaert;
Overwegend dat in kader van de gesprekken met de kandidaten van de leden van de
projectstuurgroep wordt verwacht dat zijn geen verdere communicatie voeren over de inhoud
van deze gesprekken en gevraagd zullen worden een vertrouwelijkheidsverklaring te
ondertekenen;
Gelet op de toelichting van advocaat Wim Rasschaert;
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Gelet dat de N-VA-fractie tegen stemt en hun medewerking aan deze procedure niet zal
verlenen;
Uitslag van de stemming:
16 ja-stemmen
4 neen-stemmen

