
GEMEENTERAAD VAN 29 MAART 2018 

 
Aanwezig: Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeenteraad; 

Jan Stevens, burgemeester; 

Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; 

Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen; 

Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Marc Debie, Guido Callewaert, 

Sandra Devos, Geert Devrieze, Kathleen Devliegere, Eddy Duyck, 

Jan De Potter, Caroline Lannoo, Paul De Blanck, Vincent Herman, 

gemeenteraadsleden; 

Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Rik Buyse, schepen verontschuldigd voor agendapunt 16; 

Stefaan Lambrecht, Kimberly Velghe, gemeenteraadsleden 

Afwezig: Youri Delporte, gemeenteraadslid 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren verslag vorige zitting - openbare zitting 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de 

vorige gemeenteraadszitting. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

2. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2018 - WVI 

Gelet op het schrijven van de WVI met uitnodiging tot de buitengewone algemene 

vergadering die doorgaat op 24 mei 2018, met alle bijhorende stukken en met volgende 

agenda: 

1. Statutenwijziging 

2. Mededelingen 

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. 
 

 

 

 

3. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering 

van 24 mei 2018 - WVI 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone 

algemene vergadering die doorgaat op 24 mei 2018 van de WVI wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: Buyse Rik 
- plaatsvervanger: Callewaert Guido 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

De U. fractie stemt voor de vertegenwoordiger en stemt tegen voor de plaatsvervanger; 

Uitslag van de stemming: 

   Voor vertegenwoordiger Rik Buyse: 

     18 ja-stemmen 



   Voor plaatsvervanger: Guido Callewaert:  

     11 ja-stemmen 

     7 neen-stemmen 
 

 

 

 

4. Kennisname aanstelling van rechtswege van financieel beheerder van gemeente/OCMW 

als financieel directeur bij gemeente Wielsbeke 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen 

zoals voorzien door Deel 6, Titel 2, Hoofdstuk 2 (artikel 581 – artikel 589); 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW 

voorziet met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in 

dit decreet voorzien in de eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van 

het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt 

van de huidige gemeente- en OCMW- secretaris respectievelijk financieel beheerder van 

gemeente en OCMW; 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente 

één algemeen en één financieel directeur is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, 

waarbij beide ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente; 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om 

tijdig en uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel 

directeur te komen; 

Overwegende dat het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het OCMW door 

dezelfde persoon wordt uitgeoefend; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 mei 1999 betreffende de benoeming van 

Guy Seyns als gemeenteontvanger met indiensttreding op 1 september 1999; 

Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 27 mei 1999 betreffende de benoeming van Guy 

Seyns als OCMW-ontvanger met indiensttreding op 1 september 1999; 

Gelet op het besluit van 30 april 2003 van het college van burgemeester en schepenen 

betreffende de toekenning van privé-anciënniteit betreffende Guy Seyns; 

Overwegende dat hierdoor artikel 581 van dit Decreet Lokaal Bestuur van toepassing is, dat 

bepaalt: 

“Als het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van financieel beheerder 

van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door 

dezelfde persoon wordt uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van de gemeenteraad 

als door een aanstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van 

artikel 76, wordt deze persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld 

als financieel directeur bij de gemeente.” 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur bijgevolg voorziet dat de functiehouder die 

thans reeds zowel de gemeente als het OCMW bedient, via een dubbele aanstelling, van 

rechtswege financieel directeur wordt; 

Dat de memorie van toelichting verduidelijkt dat de invulling van de betrekking van 

rechtswege geschiedt en dit onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding van deze 

overgangsbepalingen, dat een van rechtswege decretale aanstelling wordt voorzien zodat de 

gemeenteraad hiertoe geen aanstellingsbesluit kan nemen, doch hoogstens van deze van 

rechtswege aanstelling kennis kan nemen; 

Overwegende dat verder wordt voorzien dat de nieuwe financieel directeur de taken en 

bevoegdheden uitoefent die overeenkomstig het Gemeentedecreet en OCMW-decreet aan de 

financieel beheerders toekomen; 



Overwegende tot slot dat artikel 588 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de 

salarisschaal van de financieel directeur gelijk is aan de salarisschaal van de financieel 

beheerder van de gemeente verhoogd met 30%, dat het aan de gemeenteraad toekomt om 

deze salarisschaal vast te stellen; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2018; 

Gelet dat de financieel directeur wordt opgeroepen om aanwezig te zijn op de 

gemeenteraadszitting tot het afleggen van de wettelijk voorgeschreven eed; 

De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de van rechtswege aanstelling van de 

financieel directeur, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld en wordt verzocht de 

financieel directeur toe te laten tot het afleggen van de voorgeschreven eed. 

Waarvan kennisname.
 

 

 

 

5. Kennisname advies gouverneur budgetwijziging 2017/1 - gemeente 

Gelet op de mail van 22 februari 2018 van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende 

de kennisname van de budgetwijziging 2017/1 voor de gemeente door de gouverneur van de 

provincie West-Vlaanderen; 

Gelet dat er naar aanleiding van het nazicht van dit rapport geen vaststellingen werden 

gedaan; 

De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname.
 

 

 

 

6. Kennisname advies gouverneur aanpassing 2018/0 strategisch meerjarenplan 2014-2023 

en het budget 2018 - OCMW en technische vaststellingen 

Gelet op de mail van 21 november 2017 van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende 

de kennisname van de budgetwijziging 2017/2 van het OCMW door de gouverneur van de 

provincie West-Vlaanderen; 

Gelet dat er naar aanleiding van het nazicht van dit rapport geen vaststellingen werden 

gedaan; 

Gelet op het OCMW-besluit van 7 december 2017 houdende de vaststelling van het 

strategisch meerjarenplan 2014-2023, aanpassing 2018/0 en het vaststellen van het budget 

2018 van het OCMW; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2017 houdende goedkeuring van het 

aangepast meerjarenplan 2014-2023, aanpassing 2018/0 en de kennisname van het budget 

2018 van het OCMW; 

Gelet op de mail van 22 januari 2018 van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de 

kennisname van het strategisch meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2017 van het OCMW 

door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen; 

Gelet dat er naar aanleiding van het nazicht van deze rapporten technische vaststellingen 

werden gedaan; 

Gelet op het schrijven van 29 januari 2018 van het Agentschap Binnenlands Bestuur 

betreffende de kennisname van het aangepaste strategisch meerjarenplan 2014-2019 en het 

budget 2018 van het OCMW door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen; 

Gelet dat er naar aanleiding van het nazicht van deze rapporten technische vaststellingen 

werden gedaan; 



Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 21 februari 2018; 

De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname.
 

 

 

 

7. Kennisname goedkeuringsbesluit politieraad dienstjaarrekening 2017 van de lokale 

politiezone Midow 

Gelet op de goedkeuring van de dienstjaarrekening 2017 in de politieraad van 19 februari 

2018; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2018 waarbij deze zich aansluit 

bij de opmerkingen/bekommernis van de bijzonder rekenplichtige, opgenomen op de laatste 

pagina van de dienstjaarrekening 2017; 

Gelet op het goedkeuringsbesluit van de dienstjaarrekening 2017 van de politieraad ontvangen 

op 27 februari 2018; 

De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname.
 

 

 

8. Kennisname specifiek toezicht - goedkeuring politiebegroting 2018 van de PZ Midow 

Gelet op het schrijven met kenmerk 2018/B/54/1 van 25 januari 2018 en het besluit van de 

gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 24 januari 2018, betreffende het Specifiek 

toezicht – Goedkeuring politiebegroting 2018 politiezone Midow; 

De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname.
 

 

 

 

9. Goedkeuring wijzigingen retributiereglement voor het voltrekken van huwelijken 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2009 betreffende ‘Vaststellen 

retributiereglement voor het voltrekken van huwelijken’; 

Gelet dat artikel 2 bepaalt dat huwelijken op vrijdag kunnen voltrokken worden van 15u tot 

18u; 

Gelet dat er op regelmatige basis vraag is om het huwelijk op vrijdag vroeger te kunnen laten 

voltrekken; 

Gelet dat bij nazicht van het retributiereglement is gebleken dat er geen delegatie werd 

voorzien aan het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat de ambtenaar van de burgerlijke stand ook voorstander is om huwelijken op 

vrijdag op een vroeger uur mogelijk te maken; 

Overwegende dat machtiging voor het wijzigen van de tarieven aan het college van 

burgemeester en schepenen wenselijk is; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2018; 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 



10. Goedkeuring wegentracé uitrustingswerken bedrijfsverzamelgebouw Breestraat - site ex-

Wielexco 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2016 

aan Global Jordan & Freeman nv, Kapellestraat 117 te 8020 Oostkamp, voor het slopen van 

bedrijfsgebouwen, gelegen Breestraat 4 te 8710 Wielsbeke; 

Gelet op het ontwerp voor het aanleggen van de wegenis, opgemaakt door 

Landmetingsbureau Lieven Hutsebaut nv voor de ontwikkeling site Breestraat ex-Wielexco; 

Gelet op het feit dat voorliggend plan kan goedgekeurd worden; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 maart 2018; 

De gemeenteraad wordt verzocht om het ontwerp voor het aanleggen van de wegenis goed te 

keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

11. Principiële goedkeuring straatnamen voor nieuwe wegenis ambachtelijke zone WVI 

Ooigem, 't Saspark, dienstenzone Lobeek, ex-Wielexco, woonuitbreidingsgebied Sint-

Baafs-Vijve en ambachtelijke zone Grote Molstenstraat 

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 aantal ontwikkelingen zijn in de gemeente met nieuwe wegenis 

waarvoor een straatnaam dient gekozen te worden; 

Gelet op het advies van de cultuurraad van 12 februari 2018, 12 maart 2018 en 19 maart 2018; 

Gelet op het feit dat de cultuurraad het volgende voorstelt: 

 Ambachtelijke zone Ooigem - WVI: Hoelykenhoek  

 ’t Saspark Ooigem: Sluisstraat (rood aangeduid op plan) en Sasstraat (geel aangeduid 

op plan) 

 Dienstenzone Lobeek: Spoorstraat (rood aangeduid op plan) en Tumulusstraat (geel 

aangeduid op plan) 

 Site ex-Wielexco: De Bosmier 

 Woonuitbreidingsgebied Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve: het laten doorlopen van de 

André Demedtsstraat 

 Ambachtelijke zone Grote Molstenstraat: Nijverheidstraat 

Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2018 

en 20 maart 2018; 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

12. Advies PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem 

Gelet op het schrijven van 31 januari 2018 van de provincie West-Vlaanderen aangaande het 

openbaar onderzoek van het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem-Herziening; 

Gelet dat het openbaar onderzoek loopt van 12 februari 2018 tot en met 13 april 2018; 

Gelet dat de gemeenteraad zijn advies dient over te maken binnen de termijn van het openbaar 

onderzoek; 

Gelet op het advies van de gemeente van 21 februari 2017 in kader van de eerste plenaire 

vergadering; 



Gelet op het advies van de gemeente van 10 oktober 2017 in kader van de tweede plenaire 

vergadering; 

Overwegende dat volgende opmerkingen werden gemaakt: 

- Er wordt een zone voor uitbreiding van / omvorming naar watergebonden industrie 

afgebakend, het betreft hier echter een aanbod dat nu reeds is ingevuld door 

milieubelastende bedrijven, met niet noodzakelijk een link met de waterweg. 

Daarnaast wordt er gesproken van een zone ten Noorden van de N382 terwijl deze niet 

werd opgenomen binnen het plangebied. 

De Industriezone D’Hooie dient weerhouden te worden als betere locatie voor de 

uitbreiding met watergebonden industrie; 

Gelet op de overleggen die in 2017 plaatsvonden tussen de provincie en de gemeente 

aangaande het in kaart brengen van de behoefte aan bedrijvigheid in de gemeente; 

Overwegende dat Wielsbeke werd ondergebracht binnen de subregio Waregem; 

Gelet dat op deze overleggen door de gemeente reeds werd aangekaart dat volgende locaties 

in aanmerking kunnen komen voor uitbreiding van industrie: 

- Zone voor watergebonden bedrijvigheid D’Hooie (7 ha); 

- Zone voor lokale bedrijvigheid/watergebonden industrie Grote Molstenstraat/ 

Verbindingsstraat (7,5 ha/ 4,5 ha); 

Gelet op het voorstel tot advies van het college van burgemeester en schepenen van 20 maart 

2018; 

De gemeenteraad wordt verzocht dit advies te volgen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

13. Goedkeuring jaarverslag en rekening 2017 Burensportdienst 

Gelet dat de gemeente Wielsbeke sedert 16 april 2007 deel uitmaakt van de interlokale 

vereniging “Burensportdienst” samen met volgende andere gemeenten en steden: Anzegem, 

Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem en Zwevegem; 

Gelet dat volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst van de interlokale vereniging 

“Burensportdienst” de rekening samen met het jaarverslag aan de gemeenteraad ter 

goedkeuring dient voorgelegd te worden; 

Gelet op de ontvangst van de rekening 2017 en het bijhorend jaarverslag; 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

14. Kennisname goedkeuring eerstelijnszones 

Gelet op de oproep van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid 

Zorg en Gezondheid tot de vorming van eerstelijnszones van 07 juli 2017, dat uitvoering geeft 

aan de conclusies van de Eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017; 

Gelet op het feit dat voorstellen kunnen ingediend worden uiterlijk op 31 december 2017;  

Gelet op het feit dat binnen deze oproep lokale besturen worden gezien als een verplichte 

partner, noodzakelijk om het draagvlak aan te tonen; 

Gelet op het feit dat een formeel engagement wordt gevraagd aan de verplichte partners;  

Gelet op het feit dat de partners er ook kunnen voor kiezen een principieel akkoord te 

ondertekenen;  



Overwegende het feit dat vanuit de lokale zorg- en welzijnsactoren een consensusvoorstel 

werd uitgewerkt;  

Overwegende het feit dat dit consensusvoorstel werd afgetoetst bij de stakeholders op  

09 oktober 2017 (Eerstelijnszone Anzegem - Avelgem - Deerlijk - Spiere-Helkijn - Waregem 

- Wielsbeke – Zwevegem) waar geen fundamentele bezwaren werden geopperd en er aldus 

een draagvlak is bij de stakeholders;  

Overwegende de bespreking in de conferentie van burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen 

van 13 oktober 2017 waarbij werd gesteld zich principieel achter het voorstel tot afbakening 

te kunnen scharen maar grote bedenkingen te hebben bij het formeel engagement; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 november 2017; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 januari 2018 waarbij de beslissing van het 

college van burgemeester en schepenen van 28 november 2017 werd bekrachtigd; 

Gelet op het schrijven van het Agentschap Zorg & Gezondheid van 6 maart 2018 betreffende 

de goedkeuring van de eerstelijnszones in de regio Zuid-West-Vlaanderen; 

Gelet dat dit dossier op de agenda staat van de OCMW-raad op 21 maart 2018; 

De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van dit schrijven. 

Waarvan kennisname.



 


