GEMEENTERAAD VAN 27 JUNI 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, Stefaan Lambrecht, Paul De Blanck, Kimberly Velghe, Annie
Vanlerberghe vanaf agendapunt 4, gemeenteraadsleden;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur;
Ingrid De Belser, waarnemend algemeen directeur voor agendapunt 7
Daisy Haydon, schepen verontschuldigd voor agendapunt 14, 15, 16;
Filiep De Vos, OCMW-voorzitter/schepen;
Georges Lambrecht, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 14, 15,
16;
Hilde Debommarez, gemeenteraadslid;
Youri Delporte, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3;
Vincent Herman, gemeenteraadslid
Bruno Debrabandere, algemeen directeur afwezig voor agendapunt 7

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring 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. Aktename ontslag gemeenteraadslid
Gelet op de eedaflegging en aanstelling van de gemeenteraadsleden in zitting van 2 januari
2013 van de gemeenteraad, ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op het schrijven van dhr. Youri Delporte, gemeenteraadslid, ontvangen op 13 juni 2018,
waarbij deze zijn ontslag indient als gemeenteraadslid;
De gemeenteraad wordt verzocht dit ontslag te aanvaarden.

Aanvaard met eenparigheid van stemmen.

3.

Nazicht van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van de opvolger van
ontslagnemend gemeenteraadslid
Overwegende dat de heer Youri Delporte, lid van de gemeenteraad, ontslagnemend is,
waarvan akteneming in gemeenteraadszitting van 27 juni 2018, en derhalve moet vervangen
worden;
Gelet dat de eerste in aanmerking komende opvolger op de lijst nr. 8 U. mevrouw Annie
Vanlerberghe is;
Gezien het verslag betreffende de verkiesbaarheid en het ontbreken van onverenigbaarheden
bij mevrouw Annie Vanlerberghe;
Overwegende dat heden, mevrouw Annie Vanlerberghe:
- niet heeft opgehouden te beantwoorden aan de verkiesbaarheidsvereisten, bepaald bij artikel
65 van de gemeentekieswet;

- niet door een veroordeling ontzet is van het recht om gekozen te worden; niet krachtens
artikel 6 van het kieswetboek van het kiesrecht uitgesloten is;
niet ingevolge artikel 7 van het wetboek in de uitoefening van het kiesrecht geschorst is en
niet de voorbije twaalf jaar, zelfs met uitstel, veroordeeld is wegens een van de in artikelen
240, 241, 243 en 245 en 248 van het strafwetboek omschreven misdrijven, gepleegd in de
uitoefening van een gemeenteambt;
Overwegende dat tot heden, voor mevrouw Annie Vanlerberghe, het niet bekend is dat zij
zich bevindt in een der volgende gevallen van onverenigbaarheid:
- een van de ambten of functies bekleden, opgesomd in artikel 11 van het gemeentedecreet,
noch het ambt van secretaris of financieel beheerder (artikel 78 van het gemeentedecreet);
- bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of echtgenoot zijn van een lid van dezelfde
gemeenteraad dat krachtens artikel 11 van het gemeentedecreet in een gunstiger volgorde is
verkozen en geen afstand heeft gedaan van het mandaat;
- echtgenoot zijn van een bloedverwant in de eerste of tweede graad met een echtgeno(o)t(e)
van een dergelijk raadslid;
Overwegende derhalve dat er geen bezwaar bestaat dat de geloofsbrieven van mevrouw Annie
Vanlerberghe geldig worden verklaard en dat dit plaatsvervangend raadslid wordt opgeroepen
om aanwezig te zijn op de gemeenteraadszitting en wordt toegelaten tot het afleggen van de
wettelijk voorgeschreven eed;
Gelet dat hierna mevrouw Annie Vanlerberghe aangesteld wordt als titelvoerend
gemeenteraadslid;
De gemeenteraad wordt verzocht:
- de geloofsbrieven van mevrouw Annie Vanlerberghe boven bedoeld, als gemeenteraadslid,
geldig te verklaren;
- mevrouw Annie Vanlerberghe toe te laten tot het afleggen van de voorgeschreven eed. Zij
zal op de ranglijst worden toegevoegd onder het nummer 21 na de heer Vincent Herman.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. Rangorde der raadsleden
De tabel der rangorde van de raadsleden wordt als volgt samengesteld:
Naam en voornaam van de
Anciënniteit als
Naamstemmen bij laatste
raadsleden
gemeenteraadslid
verkiezing
Lambrecht Georges
29 jaar 5 maand
730
Stevens Jan
23 jaar 5 maand
1.822
Deprez Magda
23 jaar 5 maand
786
Vermeulen-Debommarez Hilde 23 jaar 5 maand
535
Debie Marc
19 jaar 4 maand
538
Callewaert Guido
17 jaar 5 maand
505
Buyse Rik
11 jaar 5 maand
795
Verbrugghe Carlos
11 jaar 5 maand
531
Vanwonterghem-Devos Sandra 11 jaar 5 maand
457
Devrieze Geert
11 jaar 5 maand
440
Dewever-Devliegere Kathleen
8 jaar 6 maand
353
Muylaert-Abid Rachida
8 jaar 4 maand
649
Lippens-Haydon Daisy
7 jaar 2 maanden
630
Duyck Eddy
5 jaar 5 maand
540
De Potter Jan
5 jaar 5 maand
535
Van Canneyt-Lannoo Caroline
5 jaar 5 maand
533

Lambrecht Stefaan
De Blanck Paul
Velghe Kimberly
Herman Vincent
Vanlerberghe Annie

5 jaar 5 maand
4 jaar 4 maand
2 jaar 6 maand
4 maand
0 maand

345
324
361
313
297

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. Goedkeuring wijziging samenstelling beheersorgaan bibliotheek
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2013 betreffende de samenstelling en
aanstelling van de leden van het beheersorgaan van de bibliotheek;
Gelet op artikel 7§6 van het organiek reglement van het beheersorgaan dat bepaalt dat bij elke
wijziging van de samenstelling van het beheersorgaan het voorstel van de nieuwe
samenstelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op artikel 9§1.1. dat bepaalt dat de hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt
verloren voor de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke fractie als er op
voorstel van deze fractie een ander lid wordt benoemd;
Gelet op de mail op 15 juni 2018 van dhr. Youri Delporte waarbij hij zijn ontslag aanbiedt als
lid van het beheersorgaan;
Gelet op de info van de fractieleider van U. -fractie van 18 juni 2018 waarbij mevr. Annie
Vanlerberghe te Wielsbeke voorgedragen wordt als kandidaat vanuit de U.-fractie als
vervanger voor dhr Youri Delporte;
De gemeenteraad wordt verzocht het ontslag van dhr. Youri Delporte te aanvaarden en zijn
goedkeuring te verlenen aan de aanstelling van de voorgedragen kandidaat mevr. Annie
Vanlerberghe als zijn vervanger.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6.

Goedkeuring wijziging afvaardiging politieke partijen in de gemeentelijke
begeleidingscommissie GBC
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 juni 2007 betreffende de samenstelling en het
huishoudelijk reglement van de gemeentelijke begeleidingscommissie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2008 betreffende een aanpassing van
het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke begeleidingscommissie;
Gelet dat een gemeenteraadslid kan zetelen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger per
fractie in de vergadering van de GBC;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2013 waarbij kennis genomen
wordt van de afvaardiging van de politieke partijen in de GBC (gemeentelijke
begeleidingscommissie);
Gelet dat door het ontslag uit de gemeenteraad van Youri Delporte, hij als vertegenwoordiger
voor U.in de GBC dient vervangen te worden;
Gelet op het voorstel:
Vanuit de U.-fractie:
Vertegenwoordiger: Annie Vanlerberghe;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7. Kennisname aanstelling van rechtswege van algemeen directeur
Gelet dat de titularissen van het ambt van gemeentesecretaris en het ambt van OCMWsecretaris opgeroepen werden zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende
de rechtspositie van de secretaris en de financieel beheerder van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn; het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 2
december 2016;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 houdende minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor
sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
regering van 2 december 2016;
Overwegende dat het decreet lokaal bestuur in een integratie van gemeente en OCMW
voorziet met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie in de
eerste plaats vorm krijgt door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur
van algemeen directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris;
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 directeur te komen
waarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 april 2018 betreffende het open verklaren
van de functie van algemeen directeur;
Gelet dat de titularissen van het ambt van gemeente- en OCMW-secretaris werden
opgeroepen bij brief van 27 april 2018 zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen
directeur;
Gelet dat de heer Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris, zich kandidaat stelde per brief
ontvangen op 25 mei 2018;
Gelet dat het decreet lokaal bestuur in artikel 583 §1. bepaalt: “Als de titularis van het ambt
van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van secretaris van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient verschillende personen zijn, of als
maar één van beide ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de titularissen of, in
voorkomend geval, de titularis, oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen
voor het ambt van algemeen directeur. Na het verstrijken van de termijn stelt het college van
burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld. Als
maar één van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt
die persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van
dienstverband, van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente …”;
Gelet dat de termijn om zich kandidaat te stellen verliep op 28 mei 2018;
Gelet dat de heer Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris, zich tijdig kandidaat stelde en
bijgevolg van rechtswege algemeen directeur wordt vanaf 28 mei 2018;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 mei 2018
waarbij de kandidatuur van de heer Bruno Debrabandere ontvankelijk werd verklaard;
Gelet dat de algemeen 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
algemeen directeur waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld, en de algemeen directeur toe te
laten tot het afleggen van de voorgeschreven eed.

Waarvan kennisname.

8. Aanstelling waarnemend algemeen directeur
Gelet op het gemeentedecreet, in werking tot 31 december 2018, inzonderheid op artikel 81
dat bepaalt dat de gemeenteraad een waarnemend gemeentesecretaris kan aanstellen om de
gemeentesecretaris bij zijn afwezigheid of verhindering te vervangen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, dat in werking treedt op 1 januari 2019, inzonderheid op
artikel 166 dat bepaalt dat de gemeenteraad een waarnemend algemeen directeur kan
aanstellen om de algemeen directeur bij zijn afwezigheid of verhindering te vervangen;
Overwegende dat het raadzaam is een personeelslid aan te stellen om de functie van algemeen
directeur gedurende een periode van tijdelijke, gewettigde afwezigheid, zoals jaarlijkse
vakantie, verlof, ziekteverlof of verhindering waar te nemen;
Overwegende dat Ingrid De Belser, diensthoofd burgerzaken en juridische ondersteuning,
voldoet aan de voorwaarden om aangesteld te worden als waarnemend algemeen directeur;
Gelet op het advies van de algemeen directeur, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om
mevr. Ingrid De Belser, diensthoofd burgerzaken en juridische ondersteuning, te benoemen
als waarnemend algemeen directeur bij tijdelijke afwezigheden van de titularis;
De gemeenteraad wordt verzocht mevr. Ingrid De Belser aan te stellen als waarnemend
algemeen directeur.

Aangesteld met eenparigheid van stemmen.

9. Goedkeuring dienstjaarrekening 2017 - OCMW
Gelet op de OCMW-rekening 2017 die voorgelegd wordt aan de OCMW-raad op 20 juni
2018 en opgemaakt volgens de nieuwe beleidsinstrumenten;
Gelet dat de OCMW-raad de jaarrekening OCMW 2017 dient vast te stellen;
Gelet op de voorliggende jaarrekening 2017 en bijlagen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 juni 2018
waarbij er kennis genomen werd van de rekening 2017 en gunstig advies werd verleend;
De gemeenteraad wordt verzocht de rekening 2017 van het OCMW goed te keuren.

De burgemeester leest de toelichting namens de OCMW-voorzitter voor;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

10. Vaststelling rekening 2017 - gemeente
De gemeenterekening 2017 werd aan de gemeenteraadsleden bezorgd op 11 juni 2018.
De gemeenteraad wordt verzocht de gemeenterekening 2017 vast te stellen.

Schepen Rik Buyse licht de gemeenterekening toe;
Vastgesteld met eenparigheid van stemmen.

11. Aanstelling van een ontwerper voor de begeleiding bij en het ontwerpen van een nieuw
gemeentelijk zwembad en sporthal op domein Hernieuwenburg te Wielsbeke:
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42
en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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°
b (ontwerp- of innovatieve oplossingen);
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 in het kader van 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” een bestek met nr. 2018/009 werd
opgesteld door de technische dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 826.446,28 excl. btw of
€ 1.000.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
mededingingsprocedure met onderhandeling;
Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in geb W subproj
6/2210400/07402;
Gelet dat de gemeenteraad van 31 mei 2018 zijn goedkeuring verleend heeft aan de
selectieleidraad met ref 2018/009;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

U. onthoudt zich omdat U. op bepaalde punten een andere visie heeft;
Uitslag van de stemming:
11 ja-stemmen
8 onthoudingen

12. Principiële beslissing: Verleggen voetweg nr. 11 - Bedrijventerrein Ridder de
Ghellinckstraat
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 mei 2016 tot voorstel van verlegging
voetweg nr. 11;
Gelet dat dit verzoek op 14 juli 2016 door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen
werd ingewilligd;
Gelet op de goedkeuring van het PRUP ‘Specifiek regionaal bedrijventerrein Molsten door de
deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 26 april 2018;

Overwegende dat in het GRUP de verlegging van de Gaverstraat wordt voorzien, dit omdat
een deel van de industriële gewestplanbestemming door de Gaverstraat werd afgesneden van
de rest van het terrein;
Overwegende dat er voor gekozen werd om planologisch te ruilen met het naastliggend strook
agrarisch gebied, met als gevolg dat ook het tracé van de Gaverstraat hier zal moeten worden
gewijzigd;
Gelet dat, alvorens het wegenis dossier op te starten, het aangewezen is de procedure tot
verlegging van de voetweg op te starten;
Gelet op het dossier dat door het studiebureau Demey hiervoor werd voorbereid;
Gelet dat dit dossier volgende stukken omvat:
• Een gemotiveerde en duidelijke aanvraag tot opening, afschaffing of verandering
van een buurtweg;
• Een fotoreportage van de actuele toestand van de buurtweg en de wijzigingen;
• De motivatie waarbij duidelijk wordt dat de wijziging van de buurtwegen in de
onmiddellijke omgeving een positief effect heeft op het netwerk trage wegen of op
z’n minst geen negatieve impact heeft op de globale visie van de gemeente;
• De volgende plannen op papier:
- Rooilijnplan (schaal 1/500)
- Plan met uittreksel uit de atlas der buurtwegen (schaal 1/2500)
- Uittreksel kadasterplan (schaal 1/2500)
- Opmetingsplan (schaal 1/500)
• Gelet dat volgende procedurestappen dienen gevolgd te worden:
- Principiële beslissing van de gemeenteraad tot het opstarten van een procedure
tot verleggen van een buurtweg
- Openbaar onderzoek door college van burgemeester en schepenen (termijn 30
dagen)
- Beoordeling door gemeenteraad
- Voorlegging deputatie
- Beslissing deputatie
De gemeenteraad wordt verzocht om principieel akkoord te gaan.

Principieel akkoord met eenparigheid van stemmen.

13. Definitieve vaststelling straatnamen voor nieuwe wegenis ambachtelijke zone WVI
Ooigem, 't Saspark, dienstenzone Lobeek, ex-Wielexco, woonuitbreidingsgebied SintBaafs-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;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 maart 2018 houdende de principiële
goedkeuring van de naamgeving van de nieuwe wegenis ‘Hoelykenhoek’ – ambachtelijke
zone Ooigem, ‘Sluisstraat’ – ’t Saspark Ooigem, ‘Sasstraat’ – ’t Saspark Ooigem,
‘Spoorstraat’ – Dienstenzone Lobeek, ‘Tumulusstraat’ – Dienstenzone Lobeek, ‘De Bosmier’
– site ex-Wielexco, ‘Nijverheidstraat’ – ambachtelijke zone Grote Molstenstraat;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2018
houdende de organisatie van een openbaar onderzoek van 16 april 2018 tot 16 juni 2018;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke cultuurraad van 11 juni 2018;
De gemeenteraad wordt verzocht de straatnamen definitief vast te stellen.

Definitief vastgesteld met eenparigheid van stemmen.

