ZITTING GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 24 JANUARI 2019

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

2. Nazicht van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van gemeenteraadslid
Gelet dat mevr. Caroline Lannoo, verkozen gemeenteraadslid tijdens de verkiezingen van 14
oktober 2018, afwezig was met opgave van reden tijdens de installatievergadering van de
gemeenteraad op 3 januari 2019;
Gelet dat zij werd opgeroepen om aanwezig te zijn op de gemeenteraadszitting van 24 januari
2019 om aldus nog haar 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;
Gelet dat hierna mevr. Caroline Lannoo aangesteld kan worden als titelvoerend
gemeenteraadslid;
De gemeenteraad wordt verzocht de geloofsbrieven van mevr. Caroline Lannoo geldig te
verklaren en haar toe te laten tot het afleggen van de voorgeschreven eed.

3. Rangorde der raadsleden
Gelet op de aanstelling van mevr. Caroline Lannoo als titelvoerend gemeenteraadslid;
Gelet dat de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw dient vastgesteld te worden;
Gelet dat mevr. Caroline Lannoo toegevoegd wordt op de ranglijst onder nummer 12 na dhr.
Jan De Potter;
De gemeenteraad wordt verzocht de rangorde vast te stellen.

4. Vaststelling presentiegelden gemeenteraadsleden en voorzitter gemeenteraad
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;
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 alleen aan de voorzitters van de gemeenteraad dubbel presentiegeld kan worden
toegekend voor de raadszitting;
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.

5. Gaselwest - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van Gaselwest opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- Voordracht 1 lid regionaal bestuurscomité Centrum
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

6. Zefier - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van Zefier opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

7. De Watergroep - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van De Watergroep opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- Aanduiden 1 vertegenwoordiger aandeelhoudersbestuur drinkwater
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
8. Imog - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van Imog opnieuw vast te stellen;

-

Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur met stemrecht
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur met raadgevende stem
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

9. WVI - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van WVI opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur met raadgevende stem
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

10. Psilon - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van Psilon opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur met raadgevende stem
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

11. HRI - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van HRI opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur - beheerscomité ILV
- Aanduiden 1 lid dagelijks bestuur
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

12. DVV Midwest - goedkeuring afvaardiging in bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van DVV Midwest opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur met raadgevende stem
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

13. Sociale Bouwmaatschappij 'Mijn Huis' - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van Sociale bouwmaatschappij Mijn Huis opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

14. Sociale Bouwmaatschappij 'Helpt Elkander' - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van Sociale bouwmaatschappij Helpt Elkander opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

15. Sociale Bouwmaatschappij 'De Mandel' - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van Sociale bouwmaatschappij De Mandel opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

16. Huisvestingsmaatschappij 'De Meiboom' - 'Voor Ons Volk'- goedkeuring afvaardiging
bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van Huisvestingsmaatschappij De Meiboom – Voor ons volk opnieuw vast te
stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

17. Huisvestingsmaatschappij 'Elk zijn Huis'- goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van Huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

18. Cevi - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van CEVI opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
19. De Lijn - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van De Lijn opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

20. Toerisme Leiestreek - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van Toerisme Leiestreek opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

21. Bosgroep Ijzer en Leie - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van Bosgroep Ijzer en Leie opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- (eventueel) Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

22. Vereniging voor openbaar groen VVOG - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van Sociale bouwmaatschappij Helpt Elkander opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- (eventueel) Voordracht van 1 lid voor de raad van bestuur
- (eventueel) Voordracht van 1 lid voor het financieel comité
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
23. Vervoerregiowerking VVRR - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;
Gelet dat de gemeente wordt gevraagd om de afvaardiging van de gemeente voor de
bestuursorganen van HRI opnieuw vast te stellen;
- Aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene
vergadering
- Aanduiden van 1 ambtelijk vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger
Gelet dat de afvaardiging geldt voor de legislatuur 2019-2024;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

24. Goedkeuring afsprakennota en statuten adviesraden
Gelet op het voorstel om volgende adviesraden opnieuw op te richten: jeugdraad, sportraad,
cultuurraad, seniorenraad, Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK), milieuraad, GECORO,
beheersorgaan POB;
Gelet dat ook de afsprakennota adviesraden en de statuten van de jeugdraad, sportraad,
cultuurraad, seniorenraad en het LOK ter goedkeuring worden voorgelegd;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

25. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering op 26
februari 2019 - 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 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 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;
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.

26. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone
algemene vergadering van 28 februari 2019 - 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 op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. 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.

27. Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone
algemene vergadering van 25 maart 2019 - Gaselwest
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;
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.

28. Intrekking gemeenteraadsbesluit van 19 december 2018 betreffende vaststellen
gemeentelijke kohierbelasting - algemene gemeentebelasting - aanslagjaar 2019
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;
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 wordt er gevraagd aan de gemeenteraad om het
gemeenteraadsbesluit van19 december 2018 betreffende gemeentelijke kohierbelasting –
algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2019 in te trekken.

29. Vaststellen gemeentelijke kohierbelasting - algemene gemeentebelasting - aanslagjaar
2019
De gemeenteraad wordt verzocht over te gaan tot vaststelling van gemeentelijke
kohierbelasting - algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2019.

30. Kennisname mail gouverneur betreffende de aanpassing meerjarenplan 2014-2023, de
budgetwijziging 2018 en het budget 2019 van het OCMW Wielsbeke
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;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

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.

2. Kennisname aanstelling nieuw gemeenteraadslid
Overwegende dat mevr. Caroline Lannoo tijdens de installatievergadering van 3 januari 2019
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 op de beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 waarbij Caroline Lannoo werd
aangesteld;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde leden als de gemeenteraad
bestaat;
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

3. Kennisname nieuwe rangorde der raadsleden
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 waarbij de samenstelling van de
nieuwe gemeenteraad en de rangorde van de gemeenteraadsleden werd vastgesteld;
Gelet dat de rangorde van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn dezelfde is als de
rangorde van de gemeenteraad;
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

4. Kennisname vaststelling presentiegelden gemeenteraadsleden en voorzitter gemeenteraad
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 waarbij de presentiegelden voor
de raadsleden en voorzitter gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn werden vastgesteld;
Gelet dat de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn alleen presentiegeld kunnen
ontvangen voor hun aanwezigheid op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn
wanneer deze niet aansluit op de zitting van de gemeenteraad;
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

5. Fluvius LAC - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van Fluvius
LAC tijdens de legislatuur 2019-2024;

Gelet dat OCMW Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen;
Gelet dat de kandidaten lid moeten zijn van het BCSD;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
De raad voor maatschappelijke welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

6. De Watergroep LAC - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van De
Watergroep LAC tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat OCMW Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen;
Gelet dat de kandidaten lid moeten zijn van het BCSD;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
De raad voor maatschappelijke welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

7. HRI - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van de HRI
tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat OCMW Wielsbeke 2 vertegenwoordigers / 2 plaatsvervangers / 1 lid raad van bestuur –
beheerscomité ILV mag afvaardigen;
Gelet dat de kandidaten lid moeten zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn;
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;
De raad voor maatschappelijke welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

8. W13 - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
Gelet op de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van W13 tijdens
de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat OCMW Wielsbeke 2 vertegenwoordigers AV / 2 plaatsvervangers AV / 1 lid raad van
bestuur met stemrecht mag afvaardigen;
Gelet dat de kandidaten lid moeten zijn van de OCMW-raad, waarvan 1 lid is van het Vast
Bureau (wil men in aanmerking komen voor voorzitter of ondervoorzitter) en verantwoordelijk is
voor sociaal beleid;
Overwegende dat er ook nog een lid voor de raad van bestuur wordt aangeduid, bij voorkeur een
vertegenwoordiger van de algemene vergadering en verantwoordelijk voor lokaal sociaal beleid;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
De raad voor maatschappelijke welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

9. Kennisname besluit van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur betreffende aanpassing
meerjarenplan 2014-2023, budgetwijziging 2018 en budget 2019 - OCMW
Gelet op de mail van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen van
17 december 2018 inzake het besluit betreffende de aanpassing meerjarenplan 2014-2023, de
budgetwijziging 2018 en het budget 2019 van het OCMW Wielsbeke;
Overwegende dat er geen opmerkingen geformuleerd werden noch technische vaststellingen
gedaan werden;
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

10. Goedkeuring omzetting voorafgaande vergunningen woonzorgcentrum en kortverblijf
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regels voor het verlenen van
een erkennings- en omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande
vergunning van 19 oktober 2018 en dat in werking treedt op 1 januari 2019;
Om te vermijden dat het woonzorgcentrum de voorafgaande vergunningen van rechtswege
verliest, moet de aanvraag voor de erkennings- en/of omzettingskalender tegen 1 februari 2019
gebeuren.
Gelet dat voorgesteld wordt tot het indienen van een erkenningskalender door middel van
aangetekend schrijven aan het Agentschap Zorg & Gezondheid
•
voor 2 voorafgaande vergunningen CVK voor het vierde kwartaal van 2023.
•
voor 11 voorafgaande vergunningen WZC voor het vierde kwartaal van 2023;
Gelet dat voorgesteld wordt tot het indienen van een omzettingskalender door middel van
aangetekend schrijven aan het Agentschap Zorg & Gezondheid
•
voor 9 voorafgaande vergunningen WZC voor het vierde kwartaal van 2023 waarbij deze
9 voorafgaande vergunningen WZC worden omgezet naar een planningsvergunning voor
bedden in een rust- en verzorgingstehuis (18);
De raad voor maatschappelijke welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

