
GEMEENTERAAD VAN 31 MEI 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, Stefaan Lambrecht, Paul De Blanck, 

Kimberly Velghe, Vincent Herman, gemeenteraadsleden; 

Bruno Debrabandere, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Marc Debie, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 12, 13; 

Guido Callewaert, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1; 

Jan De Potter, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 9; 

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 en algemene vergadering van 

19 juni 2018 - Psilon 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Psilon (Intergemeentelijke Vereniging 

voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen); 

Gelet dat de gemeente wordt opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering van 

Psilon op 19 juni 2018, met vermelding van de agenda: 

1. Wijziging statuten n.a.v. Decreet Lokaal Bestuur 

Gelet dat de gemeente wordt opgeroepen tot de algemene vergadering van Psilon op 19 juni 

2018, met vermelding van de volgende agenda: 

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2017. 

1.1. Verslag van de raad van bestuur 

1.2. Verslag van de commissaris 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2017 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris 

Gelet op de documenten in bijlage; 

1. Toelichtingsnota “Voorstel van statutenwijziging inzake de bestuurssamenstelling” 

2. Integrale tekst statuten, met aanduiding van de voorgestelde tekstaanpassingen 

3. Overzicht presentievergoedingen 2017 

4. Jaarrekening 2017 

5. Jaarverslag 2017 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen 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 

en algemene vergadering van 19 juni 2018 - Psilon 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering wordt voorgesteld: 

- Vertegenwoordiger: mevr. Daisy Haydon 

- Plaatsvervanger: mevr. Rachida Abid 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

4. Goedkeuring agenda bijzondere algemene vergadering van 28 juni 2018 - Zefier 

Gelet dat eind december 2017 de algemene vergaderingen van de Vlaamse 

financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo beslisten tot volledige 

opsplitsing van hun activiteiten; 

Gelet alle participaties in milieuvriendelijke energieprojecten daarbij zouden overgedragen 

worden aan de nieuwe holding Zefier cvba; 

Gelet dat op 1 april 2018 de splitsing van voornoemde financieringsverenigingen in werking 

getreden is; 

Gelet op de uitnodiging tot de bijzondere algemene vergadering van Zefier op 28 juni 2018 

met de agenda en bijlagen ontvangen op 4 mei 2018; 

Dagorde: 

1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 

Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar 

afgesloten op 31 december 2017; 

2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van 

Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de 

gemeenten van Gaselwest DV; 

4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 

Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het 

boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening 

in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de 

Energievoorziening in het Antwerpse DV; 

7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van 

Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 

2017; 

9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV; 

10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van 

Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 

2017; 

12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV; 

13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 

Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over 

het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 



14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in 

West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor 

Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV; 

16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen. 

De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren. 
 

 

 

5. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger bijzondere algemene vergadering van 

28 juni 2018 - Zefier 

Gelet op de uitnodiging tot de bijzondere algemene vergadering van Zefier op 28 juni 2018 

met de agenda en bijlagen ontvangen op 4 mei 2018; 

Gelet dat conform artikel 28 van de statuten van Zefier het gemeentebestuur een 

volmachtdrager op de bijzondere algemene vergadering kan afvaardigen; 

Gelet dat het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2018 voorstelt om de beide 

fracties aan te schrijven om de namen van de kandidaat als vertegenwoordiger en als 

plaatsvervanger over te maken ten laatste op 29 mei 2018. 

Uitslag van de stemming: 

- voor vertegenwoordiger 

Filiep De Vos: 12 ja-stemmen en 8 neen-stemmen 

Geert Devrieze: 8 ja-stemmen en 12 neen-stemmen 

- voor plaatsvervanger 

Magda Deprez: 12 ja-stemmen en 8 neen-stemmen 

Georges Lambrecht: 8 ja-stemmen en 12 neen-stemmen 
 

 
 

6. Goedkeuring toetreding tot de zelfstandige groepering Leiedal, samenwerking digitale 

werking Kortrijk en aanduiden vertegenwoordigers 

Overwegend Artikel 44 §2bis van het BTW-wetboek; 

Gelet op het samenwerkingsverband ‘Digitale Regio Kortrijk’ tussen de steden en gemeenten 

van het werkingsgebied van de Intercommunale Leiedal voor de periode juli 2017-juni 2020; 

Overwegend dat de intercommunale WVI geen ondersteuning inzake digitale communicatie 

aan haar vennoten aanbiedt; 

Gelet dat de beleidsmatige aansturing van de Digitale Regio Kortrijk gebeurt via de e-

Government Stuurgroep van Intercommunale Leiedal; 

Gelet dat de technische en projectmatige opvolging van de Digitale Regio Kortrijk gebeurt via 

de DRK-werkgroep en het Communicatiecafé, beide georganiseerd in de schoot van 

Intercommunale Leiedal; 

Gelet op het model van afsprakennota van de Intercommunale Leiedal inzake de 

samenwerking in het kader van de Digitale Regio Kortrijk van 7 mei 2018; 

Overwegend de statutenwijziging van Intercommunale Leiedal goedgekeurd door de 

buitengewone algemene vergadering van 12 december 2017 en bekrachtigd bij ministerieel 

besluit van 25 januari 2018;  

Gelet op de mail ontvangen op 14 mei 2018 van Intercommunale Leiedal betreffende de 

toetreding als lid niet-vennoot tot de Zelfstandige Groepering Leiedal voor het luik 

dienstverlening ‘Digitale Regio Kortrijk/Slimme Regio Kortrijk’ en dit voor een minimum 

van twee jaar; 



Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2018; 

Gelet dat voorgesteld wordt de schepen bevoegd voor ICT aan te duiden als 

vertegenwoordiger namens de gemeente Wielsbeke in de e-Government Stuurgroep van de 

Intercommunale Leiedal; 

Gelet dat voorgesteld wordt de ICT-medewerker van de gemeente aan te duiden om namens 

de gemeente Wielsbeke te participeren aan de DRK-werkgroep en aan het Communicatiecafé 

georganiseerd door de Intercommunale Leiedal; 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

7. Goedkeuring werkingsverslag 2017 - Interlokale Vereniging Associatie Midwest 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere 

wijzigingen; 

Gelet op de statuten van de algemene overeenkomst Interlokale Vereniging Associatie 

Midwest, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 december 2011 en de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 20 december 2011; 

Gelet op het artikel 17 van de statuten van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest dat 

bepaalt dat het jaarverslag en de jaarrekening na afloop van het betreffende jaar ter 

goedkeuring worden overgemaakt aan de raden van de deelnemende lokale besturen en de 

raad van bestuur van WVI; 

Overwegende dat onder impuls van het Midwestoverleg en andere regionale partners, de 

samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen sinds de oprichting van de Interlokale 

Vereniging (ILV) Associatie Midwest (2012), sterk toegenomen is; 

Overwegende dat de besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen samen met WVI partners 

zijn in deze ILV Associatie Midwest; 

Overwegende dat deze regionale samenwerking als doelstelling heeft de deelnemende 

besturen structureel te ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van 

intergemeentelijk personeel, delen van expertise, voeren van regionale projecten en 

gezamenlijke aankopen; 

Gelet dat conform de statuten en wettelijke bepalingen jaarlijks een verslag van de werking 

van de interlokale vereniging wordt opgemaakt. Dit verslag geeft een overzicht van de 

intergemeentelijke samenwerking, de doelstellingen en realisaties, de tijdsinzet en 

financiering alsook een overzicht van deelnemende partners per project in het 

Midwestoverleg; 

Gelet dat het verslag ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de bestuursorganen van 

de partners van de interlokale vereniging; 

Gelet dat het werkingsverslag werd goedgekeurd door het beheerscomité van de Interlokale 

Vereniging Associatie Midwest in zitting van 27 maart 2018; 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

8. Goedkeuring functiebeschrijving financieel directeur 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 maart 2018 waarbij kennis werd genomen 

van de aanstelling van rechtswege van de financieel beheerder van gemeente/OCMW Guy 

Seyns, wonende te 8800 Roeselare, Eikstraat 6 als financieel directeur bij de gemeente; 



Gelet op de functiebeschrijving voor de financieel directeur in bijlage; 

De gemeenteraad wordt verzocht de functiebeschrijving goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

9. Advies Rekening 2017: kerkfabrieken St.Bavo - St.Brixius - St.Laurentius 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 

erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni 

2008, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende 

erediensten en van de Centrale Kerkbesturen van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 

39 tot en met artikel 44; 

Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van 

Binnenlands Bestuur van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de 

eredienst; 

Gelet op de omzendbrief BB-2008/06 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van 

Binnenlands Bestuur van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de 

eredienst; 

Overwegende dat de jaarrekening 2017 van de drie kerkfabrieken gecoördineerd werden 

ingediend door het Centraal Kerkbestuur bij het gemeentebestuur; 

Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Bavo van 23 januari 2018 waarbij de jaarrekening 

2017 als volgt wordt afgesloten: 

Overschot exploitatie 2016 12.768,07 euro 

Exploitatie-uitgaven 46.972,30 euro 

Exploitatie-ontvangsten 6.214,38 euro 

Exploitatietoelage 40.947,76 euro 

Overschot exploitatie 2017 12.957,91 euro 

  

Overschot/tekort investeringen 2016 0,00 euro 

Investeringsuitgaven 0,00 euro 

Investeringsontvangsten 0,00 euro 

Overschot/Tekort investeringen 2017 0,00 euro 

Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Brixius van 21 februari 2018 waarbij de 

jaarrekening 2017 als volgt wordt afgesloten: 

Overschot exploitatie 2016 12.185,14 euro 

Exploitatie-uitgaven 57.355,32 euro 

Exploitatie-ontvangsten 50.024,36 euro 

Exploitatietoelage 40.000,00 euro 

Overschot exploitatie 2017 44.854,18 euro 

  

Overschot/tekort investeringen 2016 -6.580,41 euro 

Investeringsuitgaven 743.595,56 euro 

Investeringsontvangsten 745.125,56 euro 

Tekort investeringen -5.050,41 euro 

Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Laurentius van 13 maart 2018 waarbij de 

jaarrekening 2017 als volgt wordt afgesloten: 



Overschot exploitatie 2017 22.226,49 euro 

Exploitatie-uitgaven 39.766,98 euro 

Exploitatie-ontvangsten 11.213,09 euro 

Exploitatietoelage 32.551,13 euro 

Overschot exploitatie 2017 26.223,69 euro 

  

Overschot/tekort investeringen 2016 0,00 euro 

Investeringsuitgaven 0,00 euro 

Investeringsontvangsten 0,00 euro 

Overschot/Tekort investeringen 2017 0,00 euro 

Gelet op de controle die door de financieel beheerder werd uitgevoerd en afgerond op 27 april 

2018; 

Gelet op het voorstel tot waarderingsregels zoals geformuleerd door het Centraal Kerkbestuur 

voor de drie kerkfabrieken; 

Gelet op artikel 42 en artikel 43 van het Gemeentedecreet;  

Gelet op artikel 55 §2, 2
de

 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; 

De gemeenteraad wordt verzocht gunstig advies te verlenen voor deze 3 rekeningen. 

Gunstig advies voor de 3 rekeningen. 
 

 

 

10. Goedkeuring selectieleidraad "Aanstelling van een ontwerper voor de begeleiding bij en 

het ontwerpen van een nieuw gemeentelijk zwembad en sporthal op domein 

Hernieuwenburg te Wielsbeke" 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 

§ 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor 

de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het 

gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 augustus 2007 houdende vaststelling van de 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als 

opdrachten van dagelijks bestuur; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 

248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 38, § 1, 1° 

f (de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet); 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 



Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “selectieleidraad Aanstelling van een 

ontwerper voor de begeleiding bij en het ontwerpen van een nieuw gemeentelijk zwembad en 

sporthal op domein Hernieuwenburg te Wielsbeke” werd gegund aan Rasschaert Advocaten, 

Schoolstraat 20 te 9420 Erpe-Mere; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2018/009 werd opgesteld 

door de ontwerper, Rasschaert Advocaten, Schoolstraat 20 te 9420 Erpe-Mere; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

mededingingsprocedure met onderhandeling; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in geb w/6/2210400/07402; 

De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan de selectievereisten zoals 

opgenomen in de publicatie voor de opdracht “selectieleidraad Aanstelling van een ontwerper 

voor de begeleiding bij en het ontwerpen van een nieuw gemeentelijk zwembad en sporthal 

op domein Hernieuwenburg te Wielsbeke”, opgesteld door de ontwerper, Rasschaert 

Advocaten, Schoolstraat 20 te 9420 Erpe-Mere.  

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 


