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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.
De fractie Vlaams Belang onthoudt zich.
Uitslag van de stemming:
20 ja-stemmen
1 onthouding

2.

Kennisname afsprakennota m.b.t. toepassing van zorgwonen en goedkeuring wijziging
gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen
bewoond door senioren en personen met een handicap - WRI
'Zorgwonen' maakt het voor zorgverstrekkers administratief mogelijk om zorg 'in hun woning'
aan te bieden aan zorgvragers, zonder als één gezin beschouwd te worden (door bv.
uitkeringsinstellingen). Door een kleinere woongelegenheid te creëren binnen een bestaande
woning, kan op een zeer praktische manier 'gezorgd worden' binnen een sociale (en veelal
gezins-)context. Kinderen die hun bejaarde ouders willen laten inwonen (om bv. een opname
in een rusthuis te vermijden), ouders die hun volwassen kind met een beperking thuis zorg
aanbieden (i.p.v. hun kind in een residentiële setting te laten opnemen), zijn enkele
voorbeelden van situaties die baat kunnen hebben bij deze woonvorm.
We voelen vanuit de praktijk een nood aan de woonvorm ‘zorgwonen’. Mensen laten echter
soms na om de stap naar zorgwonen te zetten, omdat ze veronderstellen dat er teveel
structurele aanpassingen dienen te gebeuren of ze fiscaal als één gezin zullen worden
beschouwd.
Het is de bedoeling om zorgwonen beter bekend te maken bij potentiële aanvragers, hen te
wijzen op de mogelijkheden en de concrete procedure, maar ook waarop ze moeten letten om
volledig in orde te zijn. Wie dit wenst kan eventueel rekenen op extra begeleiding (vanuit de
Woondienst) en/of op een premie om de nodige aanpassingen door te voeren in de

zorgwoning. Hiervoor dient het gemeentelijk premiereglement levenslang wonen te worden
aangepast.
Intussen is werk gemaakt van een afsprakenkader, een infobrochure en een voorstel tot
aanpassing van het premiereglement levenslang wonen:
 Uitgangspunt is de wettelijke regeling voorzien in de codex ruimtelijke ordening. Het is
niet de bedoeling om hier iets aan toe te voegen (geen bijkomende voorwaarden).
 Een brochure vormt de basis voor de communicatie naar de bevolking (zie bijlage). Deze
brochure kan ter beschikking liggen bij de 3 diensten, maar ook verspreid worden bij
andere diensten (mutualiteiten, thuiszorgdiensten, e.d.).
 Een “aanvraag” zorgwonen dient te gebeuren bij de dienst Omgeving (meldingsplicht of
bij structurele veranderingen aan de woning een aanvraag omgevingsvergunning), via het
omgevingsloket. Bij ‘goedkeuring’ kan men een afzonderlijke code verkrijgen (het zgn. Znummer)
 Geïnteresseerden die extra begeleiding wensen kunnen zich richten tot de Woondienst (of
worden naar de Woondienst doorverwezen door de diensten Omgeving of Burgerzaken).
 Zorgwoners die een premie willen aanvragen voor aanpassingen aan de zorgwoning
kunnen zich richten tot de Woondienst (of worden naar de Woondienst doorverwezen
door de diensten Omgeving of Burgerzaken).
De premie levenslang wonen wordt opengesteld voor de doelgroep zorgwoners. Tevens
worden er een aantal technische aanpassingen voorgesteld aan het premiereglement en de
bijhorende technische nota.
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.
Afsprakennota: waarvan kennisname.
Gewijzigde reglement: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3. Goedkeuring gemeentelijk reglement conformiteitsattesten - WRI
De WRI stelt vast dat er tot nu toe weinig conformiteitsattesten uitgereikt worden. De meeste
C-attesten worden uitgereikt voor SVK-woningen.
In het IGS-subsidiedossier 2018–2019 en 2020–2025 (voor Wonen-Vlaanderen) werd o.m.
voorzien om (in de toekomst) in de gemeenten (pro-)actiever te werken met het instrument Cattest.
C-attesten zullen op eigen initiatief uitgereikt worden in het kader van vooronderzoeken
huursubsidie (door de Woondienst), op vraag vanuit de Woonwinkel en bij aanvragen
gemeentelijke verhuurpremie. Er zal hiervoor ook actief samengewerkt worden met de
immokantoren die werkzaam zijn in de regio.
Bovendien werd afgesproken dat in de 5 gemeenten van het werkingsgebied van de
Woondienst de geldigheidsduur van het conformiteitsattest (nu 10 jaar geldig) zal beperkt
worden tot 5 jaar. Voor woningen waarvan het buitenschrijnwerk voorzien is van enkele
beglazing wordt de geldigheidsduur van het C-attest beperkt tot 31 december 2022. Het
afleveren van een conformiteitsattest zal gratis worden.
Hiervoor moet een gemeentelijk reglement opgesteld worden dat de voorwaarden bepaalt
voor het verkrijgen van een conformiteitsattest en die de concrete modaliteiten vastlegt. Dit
reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
De gemeenteraad wordt verzocht het gemeentelijk reglement conformiteitsattesten goed te
keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4.

Goedkeuring wijziging gemeentelijk reglement tot toekenning van een
verbeteringspremie voor woningen die verhuurd (zullen) worden via het Sociaal
Verhuurkantoor - WRI
Aangezien conformiteitsattesten bedoeld zijn om de conformiteit van huurwoningen vast te
leggen, is het logisch dat er in het gemeentelijk reglement tot toekenning van een
verbeteringspremie voor huurwoningen bepaald wordt dat enkel een premie kan uitbetaald
worden mits men over een geldig conformiteitsattest beschikt voor die woning. Deze bepaling
wordt toegevoegd in artikel 5§2 van het reglement.
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. CREAT/TMVS - goedkeuring afvaardiging algemene vergadering
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de
algemene vergadering van TMVS af te vaardigen;
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
Gelet op de voorgedragen kandidaten door de verschillende fracties:
CD&V
Vertegenwoordiger: Magda Deprez
Plaatsvervanger: Frédéric Depypere
U.
Vertegenwoordiger: Mia Deloddere
Plaatsvervanger: Griet Ameye
N-VA
Vertegenwoordiger: nihil
Plaatsvervanger: nihil
Vlaams Belang
Vertegenwoordiger: nihil
Plaatsvervanger: nihil
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Magda Deprez: 10 ja-stemmen
Mia Deloddere: 6 ja-stemmen
4 blanco stemmen
1 ongeldige stem
- Plaatsvervanger:
Frédéric Depypere: 11 ja-stemmen
Griet Ameye: 6 ja-stemmen
4 blanco stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Magda Deprez (CD&V)
voor plaatsvervanger: Frédéric Depypere (CD&V)

6.

Kennisname nazending commentaarnota ontwerp statutenwijzigingen - buitengewone
algemene vergadering van 12 december 2019 - Gaselwest

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 waarbij de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van Gaselwest die op 12 december 2019 plaatsheeft
werd goedgekeurd;
Gelet op de ontvangst van een nazending ontvangen op 31 oktober 2019 betreffende de
commentaarnota bij het ontwerp van statutenwijzigingen, agendapunt 1;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.
Waarvan kennisname.

7.

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019 - Imog
Gelet dat de gemeente per aangetekend schrijven wordt opgeroepen tot de buitengewone
algemene vergadering van Imog die doorgaat op 17 december 2019, met vermelding van de
agenda:
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2020
2. Begroting 2020
3. Uitwisselen aandelen intercommunale I.VI.A
4. Varia
Gelet op de documenten in bijlage:
- Toelichting agenda
- Begroting 2020
- Strategie en actieplan 2020 - ontwerp
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 vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019 - Psilon
Gelet dat de gemeente per aangetekend schrijven wordt opgeroepen tot de buitengewone
algemene vergadering van Psilon die doorgaat op 17 december 2019, met vermelding van de
agenda:
1. Vaststelling beleidsplan 2019-2024
2. Vaststelling werkprogramma 2020
3. Vaststelling begroting 2020
4. Vervanging bestuurder namens deelgebied Westhoek
Gelet op de documenten in bijlage;
- Werkprogramma 2020
- Begroting 2020 – investeringen en werken
- Begroting resultaten 2020
- Beleidsplan 2019-2024
Gelet dat mevr. Daisy Haydon als vertegenwoordiger en mevr. Rachida Abid als
plaatsvervanger, werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019, om
het gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van
Psilon voor de volledige legislatuur 2019-2024;

Gelet op de toelichtingstekst waarin de grote lijnen vervat zitten van het beleidsplan 20192024 en van het werkprogramma/begroting 2020;
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de vertegenwoordiger /
plaatsvervanger opdracht te geven haar stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

9.

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger
algemene vergadering op 17 december 2019 - DVV Midwest
Gelet dat de gemeente wordt opgeroepen tot de algemene vergadering van DVV Midwest die
doorgaat op 17 december 2019, met vermelding van de agenda:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 25 juni 2019
2. Vaststellen bijdrage gemeenten 2020
3. Budget 2020
4. Jaarplanning 2020
Gelet op de documenten in bijlage:
- projectfiches cluster welzijn, vrije tijd, milieu, RO & mob, ICT GIS, facility,
economie en cultuur
- cluster bestuur Budget 2020-2021 - detail uitgaven en ontvangsten
- cluster bestuur financieel evenwicht 2020-2021
Gelet op art. 432 van het decreet lokaal bestuur 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 vergaderingen van
DVV Midwest voor de volledige legislatuur 2019-2024;
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.

10. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019 - WVI
Gelet dat de gemeente per aangetekend schrijven wordt opgeroepen tot de buitengewone
algemene vergadering van de WVI die doorgaat op 18 december 2019, met vermelding van de
agenda:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 27 juni 2019
2. Begroting 2020
3. Benoeming nieuwe bestuurder aandelen A: Ann-Sophie Himpe
4. Mededelingen;
Gelet op de documenten in bijlage:
- Begroting 2020
- Verslag algemene vergadering van 27 juni 2019
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;

De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de aan te duiden
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de
raadsbeslissing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

11. Advies Rekening 2018: kerkfabrieken St.Bavo - St.Brixius - St.Laurentius
Overwegende dat de jaarrekening 2018 van de drie kerkfabrieken gecoördineerd werden
ingediend door het Centraal Kerkbestuur bij het gemeentebestuur;
Overwegende dat de rekeningen ten laatste op 1 mei 2019 moesten worden binnengebracht en
dat dit pas is gebeurd op 22 oktober 2019;
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Bavo van 15 januari 2019 waarbij de jaarrekening
2018 als volgt wordt afgesloten:
Overschot exploitatie 2017
12.957,91 euro
Exploitatie-uitgaven
44.196,36 euro
Exploitatie-ontvangsten
7.295,02 euro
Exploitatietoelage
40.284,17 euro
Overschot exploitatie 2018
16.340,74 euro
Overschot/tekort investeringen 2017
Investeringsuitgaven
Investeringsontvangsten
Overschot/Tekort investeringen 2018

0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro

Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Brixius van 23 januari 2019 waarbij de
jaarrekening 2018 als volgt wordt afgesloten:
Overschot exploitatie 2017
44.854,18 euro
Exploitatie-uitgaven
49.953,38 euro
Exploitatie-ontvangsten
13.823,27 euro
Exploitatietoelage
27.814,86 euro
Overschot exploitatie 2018
36 538,93 euro
Overschot/tekort investeringen 2017
Investeringsuitgaven
Investeringsontvangsten
Tekort investeringen 2018

-5.050,41 euro
47.000,00 euro
47.000,00 euro
-5.050,41 euro

Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Laurentius van 28 januari 2019 waarbij de
jaarrekening 2018 als volgt wordt afgesloten:
Overschot exploitatie 2017
26.223,69 euro
Exploitatie-uitgaven
21 025,11euro
Exploitatie-ontvangsten
9.505,14 euro
Exploitatietoelage
31.928,22 euro
Overschot exploitatie 2018
46.631,94 euro
Overschot/tekort investeringen 2017 0,00 euro

Overschot exploitatie 2017
26.223,69 euro
Investeringsuitgaven
0,00 euro
Investeringsontvangsten
0,00 euro
Overschot/Tekort investeringen 2018 0,00 euro
Gelet op de controle die door de financieel directeur werd uitgevoerd en afgerond op 19
november 2019;
Overwegende dat er geen bijkomende verantwoordingsstukken konden worden opgevraagd
bij de kerkfabrieken gezien het laattijdig indienen van de rekening;
Gelet op het voorstel tot waarderingsregels zoals geformuleerd door het Centraal Kerkbestuur
voor de drie kerkfabrieken;
Gelet op artikel 40 en artikel 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten waarbij de gemeenteraad advies dient uit te
brengen binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het inkomen van de volledige
jaarrekening bij de gemeenteoverheid;
Gelet op het overleg tussen het gemeentebestuur en het Centraal Kerkbestuur van 18 oktober
2019;
De gemeenteraad wordt verzocht gunstig advies te verlenen voor de 3 rekeningen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

12. Goedkeuring budgetherziening 2019/1 - AGB
Gelet op het ontwerp van budgetwijziging 2019/1 van het AGB Wielsbeke;
Gelet dat de budgetherziening 2019/1 van het AGB werd vastgesteld door de raad van bestuur
AGB op 28 november 2019;
De gemeenteraad wordt verzocht de budgetherziening 2019/1 van het AGB goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

13. Goedkeuring budgetherziening 2019/1 - OCMW
De gemeenteraad wordt verzocht dit punt te verdagen naar de volgende gemeenteraadszitting.
Verdaging goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

14. Vaststelling budgetherziening 2019/1 - gemeente
De gemeenteraad wordt verzocht dit punt te verdagen naar de volgende gemeenteraadszitting.
Verdaging goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

15. Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 - HVZ Fluvia
Gelet dat de zoneraad van Fluvia op 27 september 2019 het meerjarenplan 2020-2025 van de
Hulpverleningszone Fluvia goedkeurde;
Gelet op het voorgelegde meerjarenplan 2020-2025 van de HVZ Fluvia;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

16. Goedkeuring overdracht wegenis van de gewestwegen Gaverstraat, Pannenstraat en 13de
Liniestraat naar de gemeente
Gelet op het schrijven van Agentschap Wegen en Verkeer van 30 oktober 2019 betreft
overdracht aan de gemeente Wielsbeke van de gewestwegen Gaverstraat (lengte: 451 meter),
Pannenstraat (lengte: 355 meter), 13de Liniestraat (lengte: 385 meter) – plan 1M3D8J G
120912 00;
Gelet dat het Agentschap Wegen en Verkeer deze wegen wenst over te dragen omdat zij enkel
nog een lokale functie hebben en niet meer kaderen in het structuurplan Vlaanderen;
Gelet dat deze overdracht kosteloos is;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

17. Advies startnota gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'K-R8'
Gelet op het schrijven van het departement Omgeving van 5 september 2019 met de vraag tot
advies aangaande de startnota en procesnota 1 voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘K-R8’;
Gelet op het aanvullend schrijven het departement Omgeving van 7 oktober 2019;
Overwegende dat de Vlaamse Regering op 19 juli 2019 de startnota goedkeurde voor de
opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘K-R8 Verbeteren van de
verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving’;
Overwegende dat een start- en procesnota de eerste stap is in een traject om te komen tot een
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP);
Overwegende dat het centrale doel van het GRUP de leefbaarheid is de omgeving van
Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost te verbeteren;
Overwegende dat infrastructuurwerken, alternatieve vervoerswijzen en ruimtelijke
ontwikkelingen op elkaar dienen worden afgestemd;
Overwegende dat het plangebied de omgeving van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en
Kortrijk-Oost: grondgebied Harelbeke, Kortrijk en Zwevegem omvat en dat voor mogelijke
nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen een locatieonderzoek gebeurt binnen de
afbakening van de stedelijke gebieden Kortrijk, Menen en Waregem, zodat alle gemeenten
binnen deze stedelijke gebieden (in deze fase) betrokken zijn in dit planproces;
Gelet dat Wielsbeke deels gelegen is binnen het kleinstedelijk gebied Waregem;
Gelet dat Wielsbeke bijgevolg slechts gedeeltelijk betrokken is;
Gelet dat de doelstelling van het plan een oplossing te bieden aan de verkeersproblematiek
verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en het onderzoeken naar geschikte locaties
voor grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in de regionale ontwikkelingspolen in het
stedelijk netwerk Kortrijk-Waregem;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervoor zijn advies te verlenen.

Gelet dat de U. fractie opmerkt dat de doorstroming van het rondpunt Ooigemstraat-N
382 niet vlot verloopt en dat dit in de toekomst niet zal verbeteren;
Gelet dat de gemeenteraad akkoord gaat om in het advies met opmerkingen volgende
toe te voegen:
‘Prioritair aanpakken van het opwaarderen van de categorisering van de N 382 om
zodoende de problematiek doorstroming rondpunt Ooigemstraat-N 382 aan te pakken
en dit eventueel met een 2de rijstrook als oplossing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

18. Principiële goedkeuring nieuwe straatnaam voor project de Maurissensstraat
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen
en pleinen, met inbegrip van alle latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat er een nieuwe ontwikkeling is in de gemeente met nieuwe wegenis
waarvoor een straatnaam dient gekozen te worden;
Gelet op het advies van de cultuurraad van 18 oktober 2019
- Mezenlaan voor de nieuwe wegenis ter hoogte van de de Maurissensstraat;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 november 2019;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

19. Goedkeuring retributiereglement verkoop afvalzakken
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013 betreffende de goedkeuring van het
belastingreglement op de verkoop van afvalzakken en dit vanaf 1 januari 2014 tot en met 31
december 2019;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2018 betreffende de aanpassing van
het retributiereglement verkoop afvalzakken naar aanleiding van de invoering van de P+MDzak en de foliezak;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 mei 2019
waarbij er kennis werd genomen van de vergadering van de werkgroep ter voorbereiding van
het Imog meerjarenbeleid (2019-2025) en de geformuleerde antwoorden op de vragen;
Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2019 en
20 augustus 2019 waarbij er akkoord gegaan wordt met de retributies voor de restafvalzakken,
de types zakken en de retributies en flankerende maatregelen op het recyclagepark;
Gelet op de werkgroep meerjarenbeleid binnen Imog en de besluiten die er genomen werden;
Gelet op de raad van bestuur van Imog van 15 oktober 2019 waarin de besluiten van de
werkgroep definitief werden vastgelegd;
Overwegende dat er ambitieuze doelstellingen opgesteld zijn voor het restafvalcijfer in de
Imog regio;
Overwegende dat er nog heel wat selectief in te zamelen afval in de restafvalzak zit;
Overwegende dat er met een uniforme retributie een sterker beleid kan worden gevoerd in de
Imog regio;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 november 2019;
Gelet op artikel 41, 14° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen dat stipuleert dat het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen
van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief
verminderingen en vrijstellingen ervan tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad
behoort;
Gelet op het voorstel van retributiereglement verkoop van afvalzakken;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

20. Goedkeuring retributiereglement Diftar-recyclagepark
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 31 oktober 2007 en 29 oktober 2008;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2016 betreffende de aanpassing van het
retributiereglement Diftar-recyclagepark;

Overwegende dat het doel van de wijzigingen op het recyclagepark is om de kosten van het
ingezamelde afval zoveel mogelijk af te stemmen op de huidige verwerkings- en/of
bewerkingsmethoden;
Overwegende dat deze wijzigingen kaderen in de restafvaldoelstellingen die ons door Ovam
worden opgelegd;
Overwegende dat uit berekeningen blijkt dat een gemiddeld gezin van 4 personen ongeveer
340 kg groenafval per jaar naar het recyclagepark brengt;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Imog van 15 oktober 2019;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 november 2019;
Gelet op artikel 41, 14° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen dat stipuleert dat het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen
van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief
verminderingen en vrijstellingen ervan tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad
behoort;
Gelet op het voorstel van retributiereglement Diftar-recyclagepark;
De gemeenteraad wordt verzocht het aangepaste retributiereglement goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

21. Zorgraad 'Eerstelijnszone regio Waregem': vertegenwoordiging - beleidsplan - statuten
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de
regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een
subsidie aan de initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden
en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie
van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de
eerstelijnszorgaanbieders dat op 17 mei 2019 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse
Regering;
De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Via deze
reorganisatie brengt men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar. De
lokale besturen krijgen een belangrijke rol binnen dit kader via het geïntegreerd breed onthaal
en het integraal lokaal sociaal beleid. De vorming van de voorlopige Zorgraad in elke
eerstelijnszone (ELZ) is nu aan de orde.
De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de afvaardigingen;
De gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van:
- het beleidsplan dat de voorlopige Zorgraad heeft uitgewerkt, en dat als bijlage aan
deze beslissing is gehecht;
- de statuten van de toekomstige vzw Zorgraad ‘ELZ regio Waregem’ die als bijlage aan
deze beslissing zijn gehecht.
Afvaardiging: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Beleidsplan en statuten: waarvan kennisname.

ZITTING 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.
De Vlaams belang fractie onthoudt zich.
Uitslag van de stemming:
20 ja-stemmen
1 onthouding

2. Vaststelling budgetherziening 2019/1
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht dit punt te verdagen naar de volgende
zitting.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3. W13: jaarverslag 2018: kennisname
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 31 mei 2017 waarbij de
toetreding tot de OCMW-vereniging titel VIII hfst. 1 OCMW-decreet “W13” werd
goedgekeurd;
Gelet op het jaarverslag 2018 van W13 in bijlage;
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht kennis te nemen van het jaarverslag.

4. Zorgraad 'Eerstelijnszone regio Waregem': vertegenwoordiging - beleidsplan - statuten
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de
regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een
subsidie aan de initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden
en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie
van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de
eerstelijnszorgaanbieders dat op 17 mei 2019 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse
Regering;
De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Via deze
reorganisatie brengt men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar. De
lokale besturen krijgen een belangrijke rol binnen dit kader via het geïntegreerd breed onthaal
en het integraal lokaal sociaal beleid. De vorming van de voorlopige Zorgraad in elke
eerstelijnszone (ELZ) is nu aan de orde.
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de
afvaardigingen;
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht akte te nemen van:
- het beleidsplan dat de voorlopige Zorgraad heeft uitgewerkt, en dat als bijlage aan
deze beslissing is gehecht;
- de statuten van de toekomstige vzw Zorgraad ‘ELZ regio Waregem’ die als bijlage aan
deze beslissing zijn gehecht.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. Goedkeuren samenstelling projectstuurgroep 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 de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 oktober 2019;
Gelet dat voor het voeren van de concurrentiedialoog in kader van de overheidsopdracht
“Bouw & exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek, Wielsbeke en de
herbestemming van de huidige site” 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;
Gelet dat de N-VA fractie heeft aangegeven op de Raad van 24 oktober 2019 geen
medewerking te willen verlenen aan deze procedure;
Overwegende dat een schrijven per mail werd gericht aan de voorzitters van de fracties die
wensen deel te nemen aan deze procedure, om door te geven wie van hun fractie lid zal
worden van de projectstuurgroep en hem/haar de vertrouwelijkheidsverklaring te laten
ondertekenen;
Overwegende dat de verschillende fracties hebben doorgegeven wie van hun leden werd
aangesteld om deel uit te maken van de projectstuurgroep, namelijk:
 CD&V: Guido Callewaert;
 U.: Benedikt Planckaert;
 Vlaams Belang: Filip Dinneweth;
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan de
samenstelling van de projectstuurgroep voor het voeren van de concurrentiedialoog in kader
van de overheidsopdracht “Bouw & exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter
Lembeek, Wielsbeke en de herbestemming van de huidige site”.
Uitslag van de stemming:
16 ja-stemmen
5 onthoudingen

