
GEMEENTERAAD VAN 26 APRIL 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, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Rachida Abid, schepen verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

Daisy Haydon, schepen verontschuldigd voor agendapunt 1; 

Youri Delporte, gemeenteraadslid 

Afwezig:  

 

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 algemene vergadering van 15 mei 2018 - Imog 

Gelet op het aangetekend schrijven van 27 maart 2018 van Imog met uitnodiging tot de 

algemene vergadering van 15 mei 2018, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda: 

1. Verslag van de raad van bestuur 

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2017 

3. Verslag van de commissaris 

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2017 

5. Kwijting aan de bestuurders, commissaris 

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat 

7. Huldiging jubilarissen 25 en 30 jaar dienst 

8. Toelichting activiteiten 2017 

9. Mededeling:  

- uittreding provincie 31.12.2018 

- verlenging intercommunale 09.09.2019 

10. Varia 

Gelet op de doorgestuurde bijlagen: 

- Activiteitenverslag 

- Jaarverslag boekjaar 2017 

- Verslag commissaris 

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 algemene vergadering van 15 mei 

2018 - Imog 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde algemene 

vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: Sandra Devos 

- plaatsvervanger: Carlos Verbrugghe 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

4. Goedkeuring agenda algemene vergadering van 24 mei 2018 - WVI 

Gelet op het aangetekend schrijven van 28 maart 2018 van de WVI met uitnodiging tot de 

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

volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017 

2. Verslag van de raad van bestuur 

3. Verslag van de commissaris 

4. Jaarrekeningen 2017 

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

6. 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. 
 

 

 

5. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering van 24 mei 

2018 - WVI 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering 

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

- vertegenwoordiger: Rik Buyse 
- plaatsvervanger: Guido Callewaert 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

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

Uitslag van de stemming: 

- vertegenwoordiger: Rik Buyse: 20 ja-stemmen 

- plaatsvervanger: Guido Callewaert: 12 ja-stemmen – 8 neen-stemmen 
 

 

 

6. Goedkeuring agenda, documentatiestukken en vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

algemene vergadering/jaarvergadering van 25 juni 2018 - Gaselwest 

Gelet dat de gemeente Wielsbeke voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas 

deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij 

voor Gas en Elektriciteit van het Westen; 

Gelet dat de gemeente Wielsbeke per aangetekend schrijven van 26 maart 2018 opgeroepen 

werd om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest 

die op 25 juni 2018 plaats heeft in het Businessgebouw van KSV te Roeselare; 



Gelet dat de agenda en een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van 

bestuur in zitting van 23 maart 2018, aan de gemeente Wielsbeke werd overgemaakt; 

Gelet dat volgende punten op de agenda bijzondere aandacht vragen: 

1. Goedkeuring agenda: 

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van 

Gaselwest, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van 

het Decreet Lokaal Bestuur. 

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van  

1 april 2019 tot 29 maart 2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten 

deelnemen, met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de 

werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het 

ondernemingsplan 2019-2024. 

3. Statutenwijzigingen: 

3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met 

staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek 

van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel. 

3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen. 

4. Inkanteling van deel Figga – Vaststelling van de vervulling van de opschortende 

voorwaarden. 

5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 

4 bij authentieke akte vast te stellen. 

6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 

Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van 

participatie van Gaselwest in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator 

cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking. 

7. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over 

het boekjaar 2017. 

8. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

9. Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris over het 

boekjaar 2017. 

10. Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2017. 

12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga met 

betrekking tot het boekjaar 2017. 

13. Statutaire benoemingen. 

14. Statutaire mededelingen. 

2. Verzoek tot verschuiven einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019 

Gelet dat de statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest (met 

uitzondering van PBE) de datum van 9 november 2019 vermelden als einddatum; 

Gelet dat artikel 603 van het Decreet Lokaal Bestuur de mogelijkheid voorziet voor de 

opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen 

als distributienetbeheerder, om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een 

verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de 

statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de 

algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de 



noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met 

het aan haar gerichte verzoek; 

Overwegende dat de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de 

gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte 

tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden.  

Gelet dat om die reden voorgesteld wordt om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo 

dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. 

Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke 

werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de 

uniformiteit van de verlengde duurtijd; 

3. Voorstel tot verlenging van de tijdsduur van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 

Gelet op hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum, wordt 

overeenkomstig artikel 603 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 

voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen 

vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle 

opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de toekomstige Fluvius-

groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt 

vanaf 29 maart 2019; 

Gelet dat het voorstel tot verlenging uitsluitend is gericht aan de 55 Vlaamse deelnemende 

gemeenten. 

Gelet dat, overeenkomstig artikel 35 van het decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking (artikel 423 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017), op 

verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat 

het verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende 

gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging kan beslissen met een drievierde 

meerderheid van het aantal stemmen; 

Gelet dat de gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen bij het verslag van de 

algemene vergadering worden gevoegd en gebaseerd zijn op een onderzoek, in voorkomend 

geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel 

aandienen; 

Gelet dat uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging, de 

agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden wordt; 

Gelet dat de deelnemers die niet willen verlengen, daartoe niet verplicht kunnen worden en 

ophouden deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun 

beslissing daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. 

Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden 

geacht verder deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging; 

Gelet dat het genoemde tijdstip van verlenging zich situeert op het moment van de 

vernieuwing van de gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch 

bereikt is, is het aangewezen dat de raad van bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig 

artikel 70 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking een evaluatierapport 

opstelt over de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en 

eveneens een ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen 

de motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel; 

4. Statutenwijzigingen 

Gelet dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in meerdere domeinen: 

- aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en 

Infrax cvba en in het kader van de ‘multi utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli 

2018: 

* naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator; 



* doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken; 

* introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken; 

* regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018 over de 

verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten; 

* winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken; 

* vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit; 

* actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3); 

- aanpassingen ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 met principiële 

inwerkingtreding op 1 januari 2019: 

* aantal leden van de raad van bestuur; 

* genderbepaling; 

* mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders; 

* inlassing opstelling code goed bestuur; 

* mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk 

     belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging; 

5. Vaststelling van het mandaat 

Gelet dat de vertegenwoordiger dhr. Guido Callewaert en plaatsvervanger mevr. Sandra Devos 

reeds aangeduid werden tijdens de gemeenteraad van 30 januari 2016; 

De gemeenteraad wordt, overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, verzocht zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de 

algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving 

van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan 

de statutenwijzigingen.  

De gemeenteraad wordt verzocht tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

7. Aanstellen van een waarnemend financieel directeur 

Teneinde de goede werking en continuïteit van de dienst financiën te verzekeren bij eventueel 

toekomstige afwezigheid of verhindering van de financieel directeur, is het opportuun om te 

voorzien in de aanstelling van een waarnemend financieel directeur. 

Artikel 81 van het gemeentedecreet, regelt de vervanging van de gemeentesecretaris en de 

financieel beheerder bij hun afwezigheid of verhindering. 

Artikel 166 van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de vervanging van de algemeen directeur 

en de financieel directeur bij hun afwezigheid of verhindering. 

Op advies van de financieel directeur wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om dhr. 

Vincent Vanderbeken, administratief hoofdmedewerker financiële dienst te benoemen als 

waarnemend financieel directeur bij tijdelijke afwezigheden van de titularis. 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

8. Goedkeuring politieverordening betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten 

op 26 en 27 mei 2018 - ORC Canal Rally  

Gelet dat op 9 februari 2018 de vzw Rally Events met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, 

Tieltstraat 121 een officiële aanvraag ingediend heeft tot het inrichten van een rally op de 

openbare weg, met name de Orc Canal Rally 2018 – 12° editie”; 



Gelet dat deze 12° editie van de “Orc Canal Rally” doorgaat tijdens het weekend van 26 en 27 

mei 2018; 

Gelet dat de verkenningsritten en keuringen plaatsvinden op zaterdag 26 mei 2018; 

Gelet dat de 3 klassementsproeven plaatsvinden op zondag 27 mei 2018; 

Gelet dat ter gelegenheid van deze 12° editie van de “Orc Canal Rally” een grote 

volkstoeloop kan verwacht worden en bij dergelijke manifestaties de veiligheid van de 

voetgangers, toeschouwers en andere weggebruikers in het gedrang kan komen bij een te 

talrijke aanwezigheid van ambulante handelaars; 

Gelet dat om veiligheidsredenen het dan ook opportuun is om het aantal verkooppunten van 

eetwaren en dranken te beperken; 

Gelet dat ook het gebruik van alcoholische dranken binnen en naast het snelheidsparcours de 

openbare orde kan verstoren zodat ook hierdoor de veiligheid van toeschouwers en 

wedstrijddeelnemers in het gedrang zou kunnen komen; 

Gelet dat voorliggende tijdelijke politieverordening dan ook de openbare orde en de 

veiligheid van piloten en toeschouwers probeert te verzekeren door: 

1. een verbod tot ambulante handel 

2. een alcoholverbod; 

Gelet dat rekening houdend met de artikelen 8 t.e.m. 10 ter van de wet van 25 juni 1993 

betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, 

gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005 en de wet van 20 juli 2006, rekening houdend met artikel 

42 §3 van het gemeentedecreet luidens hetwelk de gemeenteraad de gemeentelijke 

reglementen vaststelt en rekening houdend met het feit dat Wielsbeke nog niet beschikt over 

een reglement voor de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein (los van 

een kermis), het vaststellen van een tijdelijk verbod tot ambulante handel en van een tijdelijk 

alcoholverbod tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

9. Aanvaarding BNIP 26 en 27 mei 2018 - ORC Canal Rally 

Ingevolge de wetgeving (K.B. van 16 februari 2006 en MOB van 26 oktober 2006 en 

wijzigingen) op de nood- en interventieplanning en gelet op de noodzakelijkheid om ter 

gelegenheid van grote evenementen een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) op te 

maken werd door de gemeentelijke diensten van de gemeenten Oostrozebeke, Harelbeke, 

Meulebeke en Wielsbeke een Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt voor de ORC 

Autorally die doorgaat op 26 en 27 mei 2018; 

Gelet op de veiligheid en hulpverlening door de diverse hulpdiensten aan deelnemers en 

toeschouwers; 

De gemeenteraad wordt verzocht dit BNIP te aanvaarden. 

Aanvaard met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

10. Goedkeuring ondertekening statiegeldcharter Natuurpunt 

Overwegende dat Natuurpunt de vraag stelde om toe te treden tot de statiegeldalliantie; 

Overwegende dat de statiegeldalliantie een lobbygroep is met als doelstelling de invoering 

van statiegeld op drankverpakkingen in Nederland en België; 

Overwegende dat er voor België getracht wordt om een statiegeldsysteem in te voeren op 

blikjes en grote en kleine plastic flessen en dit in 2018; 



Overwegende dat het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flessen ervoor zou kunnen 

zorgen dat het zwerfvuil met 40 % gereduceerd wordt en dat er meer en beter zou 

gerecycleerd kunnen worden; 

Overwegende dat de afvalintercommunale van oordeel is dat het een EN-EN verhaal is: 

 EN er moet meer verantwoordelijkheid gelegd worden bij de producent bij de inzet 

tegen zwerfvuil 

 EN de verpakkingsindustrie moet inzetten op een meer circulaire economie 

Overwegende dat momenteel de studie RECOVER lopende is dat alles dat te maken heeft met 

verpakking, statiegeld, productdesign, circulaire economie,… in kaart wenst te brengen en dat 

de resultaten van deze studie in het najaar verwacht worden; 

Overwegende dat deze studie RECOVER gebeurt onder de vleugels van Interafval en 

verschillende intercommunales (o.a. Imog); 

Overwegende dat de milieuraad deze problematiek besproken heeft in zijn vergadering van  

13 maart 2018; 

Overwegende dat de milieuraad een gunstig advies gegeven heeft voor het ondertekenen van 

de statiegeldalliantie, dit om een signaal te geven aan de hogere overheid dat er iets moet 

gebeuren rond de zwerfvuilproblematiek; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2018 om 

toe te treden tot de statiegeldalliantie; 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

BP. 1 Bijkomend punt dagorde gemeenteraad van 26 april 2018: Decreet lokaal bestuur - 

algemeen directeur - oproeping zittende functiehouders 

Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad wordt dit punt verplaatst naar de geheime 

zitting. 


