GEMEENTERAAD VAN 25 JANUARI 2018
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeenteraad;
Jan Stevens, burgemeester;
Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen;
Georges Lambrecht, Marc Debie, Guido Callewaert, Sandra Devos,
Geert Devrieze, Kathleen Devliegere, Eddy Duyck, Jan De Potter,
Caroline Lannoo, Pavel Verstraete, Stefaan Lambrecht, Paul De Blanck,
Kimberly Velghe, gemeenteraadsleden;
Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris
Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen;
Hilde Debommarez, gemeenteraadslid
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 afvaardiging in bestuursorganen Dienstverlenende Vereniging (DVV)
Midwest
Gelet dat in uitvoering van het traject ‘samen sterke besturen maken’ waarbij de
intergemeentelijke samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen wordt gestructureerd
en versterkt in functie van de deelnemende besturen, de gemeenteraad op 30 november 2017
de oprichting van de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest goedkeurde. De
oprichtingsakte voor de DVV Midwest werd ondertekend op 22 december 2017 om 11.00 u;
Gelet dat in de statuten van de DVV Midwest onder titel III, de bepalingen van de algemene
vergadering opgenomen worden. Titel IV specifieert de werking van de raad van bestuur;
Gelet dat artikel 13 van de statuten bepaalt dat elk deelnemend bestuur één vertegenwoordiger
kan afvaardigen naar de statutaire algemene vergadering. Deze afgevaardigde wordt
rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraad uit hun leden;
Gelet dat artikel 25 van de statuten bepaalt dat de leden van de raad van bestuur, op
voordracht van de deelnemers, benoemd worden door de algemene vergadering;
Gelet dat bij de samenstelling van de raad van bestuur gemeentelijke bestuurders worden
afgevaardigd. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten doen de voordracht onder
de leden van het college van burgemeester en schepenen. In het goedgekeurde bestuursplan
van de DVV Midwest wordt gemotiveerd om de burgemeester als vertegenwoordiger van het
bestuur naar de raad van bestuur af te vaardigen, meer bepaald omdat de DVV Midwest
gericht is op beleidsuitvoering. Beleidsuitvoering is bij uitstek een bevoegdheid van de
colleges. Bijkomend is de burgemeester, als vertegenwoordiger van de gemeente in het
Midwestoverleg, nauw betrokken bij de beleidsvoorbereiding;
Gelet dat artikel 25 van de statuten ook voorziet dat aan de vergaderingen van de raad van
bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door de verschillende
gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. Het
gemeentebestuur Wielsbeke mag voor de periode 2018-2019, 1 lid met raadgevende stem
afvaardigen;

Gelet op de statuten en het bestuursplan DVV Midwest;
Gelet op het voorstel van kandidaten:
- Voor de algemene vergadering:
als vertegenwoordiger: dhr. Geert Devrieze, dhr. Guido Callewaert
als plaatsvervanger: dhr. Jan De Potter, dhr. Rik Buyse
- Voor de raad van bestuur:
als vertegenwoordiger: dhr. Jan Stevens, burgemeester
als lid met raadgevende stem voor de periode 2018-2019 (U. fractie): dhr. Georges
Lambrecht
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag van de stemming:
- Voor de algemene vergadering:
als vertegenwoordiger:
dhr. Guido Callewaert: 11 stemmen
dhr. Geert Devrieze: 8 stemmen
als plaatsvervanger:
dhr. Rik Buyse: 12 stemmen
dhr. Jan De Potter: 7 stemmen

3. Kennisname advies gouverneur budgetwijziging 2017/2 - OCMW
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;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

4.

Bekrachtiging engagementsverklaring vorming 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;
De gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 28 november 2017 te bekrachtigen.

Bekrachtigd met eenparigheid van stemmen.

