GEMEENTERAAD VAN 4 JUNI 2015
Aanwezig:

Jan Stevens, burgemeester;
Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen;
Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen;
Georges Lambrecht, Isabelle Decrans, Marc Debie, Guido Callewaert,
Carlos Verbrugghe, Sandra Devos, Geert Devrieze, Kathleen Devliegere,
Tom Eeckhout, Eddy Duyck, Jan De Potter, Caroline Lannoo,
Stefaan Lambrecht, gemeenteraadsleden;
Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Hilde Debommarez, gemeenteraadslid;
Guido Callewaert, gemeenteraadslid verontschuldigd voor 1;
Youri Delporte, Pavel Verstraete, gemeenteraadsleden
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag van de vorige zitting - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de
vorige gemeenteraadszitting betreffende de openbare zitting met eenparigheid van stemmen.

2. Psilon - algemene vergadering op 16 juni 2015 - goedkeuren agenda.
De gemeenteraad keurt de volgende agenda goed:
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2014
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2014
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Vervanging drie waarnemend bestuurders.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.

Psilon - algemene vergadering op 16 juni 2015 - aanduiden van vertegenwoordiger en
plaatsvervanger.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde algemene
vergadering wordt voorgesteld:
- Vertegenwoordiger: Daisy Haydon
- Plaatsvervanger: Rachida Abid.
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de
vertegenwoordigers opdracht te geven hun stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4.

Gaselwest - algemene vergadering op 26 juni 2015 - goedkeuren agenda en vaststellen
van mandaat.
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 14 april 2015 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Gaselwest die bijeengeroepen wordt op
26 juni 2015 in Waregem Expo, Zuiderlaan 20 te 8790 Waregem;
Vertegenwoordiger: Guido Callewaert (gemeenteraad van 30/01/2013).
Plaatsvervanger: Sandra Devos (gemeenteraad van 30/01/2013).
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan volgende agenda van de
algemene vergadering en mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervanger:
1. Verslagen van de raad van bestuur, het college van commissarissen en de commissaris over
het boekjaar 2014
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités, de leden van het college van commissarissen en de commissaris met betrekking
tot het boekjaar 2014
4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG
5. Toepassing van artikel 33, 2de alinea van de statuten van Gaselwest in uitvoering van
artikel 2 § 2 van het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen.
Uitslag van de stemming:
Voor vertegenwoordiger: 11 ja-stemmen en 7 neen-stemmen
Voor plaatsvervanger: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. Figga - Algemene vergadering van 26 juni 2015 - goedkeuren agenda.
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief om vertegenwoordigd te zijn op de
jaarvergadering van FIGGA op 26 juni 2015 met volgende agenda heeft:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Jaarrekening 2014
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kapitaalverhoging FIGGA
5. Kapitaalverhoging FIGGA ter financiering van aandelen Publi-T en toetreding tot W4F
6. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen en mededelingen
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6.

Figga - Algemene vergadering van 26 juni 2015 - aanduiding van de volmachtdrager en
de vervangend volmachtdrager.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde algemene
vergadering wordt voorgesteld:
 Vertegenwoordiger: dhr. Vincent Herman
 Plaatsvervanger: dhr. Stefaan Lambrecht
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de
vertegenwoordigers opdracht te geven hun stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7.

Opheffen van de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2010 en aanvullingen
betreffende goedkeuren van het Algemeen Politiereglement.
Goedkeuren nieuw Algemeen Politiereglement (APR).
Gelet op de noodzaak om een algemeen uniform politiereglement te hebben, zowel op het
niveau van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen – afdeling Kortrijk, als op
niveau van de politiezone MIDOW;
Overwegende dat, onder impuls van de Procureur des Konings van West-Vlaanderen –
afdeling Kortrijk, verantwoordelijk voor de afdeling Kortrijk, een algemeen uniform
arrondissementeel politiereglement werd uitgewerkt;
Overwegende dat dit algemeen arrondissementeel politiereglement verder werd verfijnd ten
behoeve van de bijzonderheden van de politiezone MIDOW, in samenwerking met de 5
MIDOW-gemeenten;
Overwegende dat, waar nodig, dit algemeen politiereglement nog aangevuld kan worden met
bepalingen die specifiek zijn voor de gemeente;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2010 betreffende de goedkeuring van het
APR;
Gelet dat naar aanleiding van nieuwe aanpassingen aan de reglementering, zoals onder andere
aan de GAS-wetgeving, milieu-wetgeving en andere, wordt de gemeenteraadsbeslissing van
27 oktober 2010 en aanvullingen betreffende het Algemeen Politiereglement aangepast;
Gelet dat na meerdere overleggen en besprekingen met de lokale politie van de PZ MIDOW
en de vijf MIDOW-gemeenten wordt het Algemeen politiereglement inmiddels aangepast aan
de nieuwe reglementering;
Gelet op het ontwerp van het aangepast Algemeen politiereglement voor de 5 MIDOWgemeenten: Meulebeke – Ingelmunster – Dentergem – Oostrozebeke en Wielsbeke.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Er wordt toelichting gegeven door Hans Malysse, korpschef van de Politiezone
MIDOW.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

8.

Bekrachtigen goedgekeurd protocolakkoord tussen het Parket en het gemeentebestuur
betreffende de afhandeling van gemengde gasinbreuken.
Gelet op het voorstel van de Procureur des Konings West-Vlaanderen om een éénvormige
toepassing van de afhandeling van de gasovertredingen toe te passen voor het volledige
arrondissement;
Gelet op de beslissing van het politiecollege van de PZ MIDOW van 26 september 2014 om
deze afhandeling van de gasovertredingen op niveau van de PZ MIDOW toe te passen;
Gelet op het feit dat het voorstel Procureur des Konings streeft naar een efficiënte en optimale
afhandeling van de GAS-wetgeving zodat elk misdrijf, hoe kleinschalig ook, steeds een
gevolg krijgt;
Gelet op het ontwerp van het protocol goedgekeurd in de zonale veiligheidsraad van 24
november 2014 tussen het politiecollege PZ MIDOW en de Procureur des Konings WestVlaanderen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld het goedgekeurd protocolakkoord tussen het Parket en
het gemeentebestuur betreffende de afhandeling van gemengde gasinbreuken te bekrachtigen.
Er wordt toelichting gegeven door Hans Malysse, korpschef van de Politiezone
MIDOW.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

9. Goedkeuren werkingsverslag 2014 van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest.
Overwegende dat in de voorbije jaren een structurele ondersteuning uitgebouwd werd door
een actieve werking van het Midwestoverleg, de gebiedsgerichte werking van de provincie, de
toenemende regionale werking van de WVI en de initiatieven van het RESOC;
Overwegende dat uit de studie van de schaalveranderingen 2010 blijkt dat er op veel
beleidsdomeinen wordt samengewerkt, maar dat de bestaande structuren en
samenwerkingsverbanden niet altijd even transparant en efficiënt zijn;
Overwegende dat er aldus een schelpstructuur nodig is die de lokale besturen uit de regio
Midden-West-Vlaanderen zou toelaten om personeelsleden of expertise te delen voor
uitdagingen en verantwoordelijkheden die gelijkaardig zijn in de verschillende besturen of die
de samenwerking tussen lokale overheden kan faciliteren;
Overwegende dat een interlokale vereniging kan zorgen voor een dergelijke schelpstructuur;
Overwegende dat de statuten van de algemene overeenkomst Interlokale Vereniging
Associatie Midwest, werden goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 22 december 2011 en de
raad voor maatschappelijk welzijn dd. 20 december 2011;
Overwegende dat de Interlokale Vereniging Associatie Midwest officieel van start ging op 28
februari 2012;
Overwegende 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 wordt overgemaakt aan de raden van de deelnemende lokale besturen en de raad
van bestuur van WVI.
Overwegende de goedkeuring van het jaarverslag door het Beheerscomité in zitting van 7
april 2015;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

10. HRI - Goedkeuring van het intergemeentelijk toewijzingsreglement met
doelgroepenplan Proef-wonen Midden West-Vlaanderen.
Van 1/09/2011 tot 30/08/2015 loopt een experimenteel project dat ondersteund wordt in het
kader van het experimentenprogramma ‘Wonen-Welzijn’ van de toenmalige ministers
Vandeurzen en Van Den Bossche. Het project had de ambitie om via sociale huisvesting een
nieuw woonaanbod te creëren, waarbij woongelegenheden gekoppeld worden aan integrale
begeleidingstrajecten. Er worden twee doelgroepen onderscheiden:



Mensen die op de woonmarkt willen komen maar onvoldoende woonervaring hebben.
Mensen die reeds zelfstandig wonen, maar problemen hebben om op een zelfstandige
manier te leven en te blijven wonen.

De experimentele fase van dit project eindigt op 31/08/2015. Op basis van een positieve
evaluatie van deze werkwijze heeft de Vlaamse overheid een stappenplan voorgesteld om dit
systeem regulier in te voeren via een (intergemeentelijk) lokaal toewijzingsreglement.
In het voorjaar van 2014 werden de resultaten en de werking van dit experiment voorgesteld
op de vergaderingen van het lokaal woonoverleg. In het najaar kwam het ontwerptoewijzingsreglement aan bod.
16 van de 17 gemeenten stemden in met de verdere uitwerking. Aan de gemeenteraden van
april-mei 2015 wordt gevraagd om:



het aanvraagdossier ‘Intergemeentelijk toewijzingsreglement met doelgroepenplan Proefwonen Midden West-Vlaanderen’ goed te keuren;
de engagementsverklaring goed te keuren en ondertekend terug te bezorgen aan de
projectcoördinator.

Streefdoel is om het volledige aanvraagdossier eind mei 2015 ter goedkeuring in te dienen bij
de Vlaams minister van Wonen, met oog op een naadloze overgang van een experimentelenaar een reguliere werking.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
De U.-fractie onthoudt zich omdat men vindt dat de samenwerking met Roeselare
beter zou vervangen worden met Kortrijk en ook dat er beter zou moeten
samengewerkt worden met privé-partners (o.m. immo-kantoren).
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 7 onthoudingen.

11. Kennisname van het besluit en de bijlage van de gouverneur van 4 mei 2015 betreffende
de goedkeuring van de jaarrekening 2013 van de gemeente Wielsbeke.
Gelet dat de gemeenterekening 2013 definitief werd vastgesteld door het besluit van de
gouverneur in datum van 5 mei 2015, cfr. brief met kenmerk DOMA 2015-77 van het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 4 mei 2015.
De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen.
Waarvan kennisname.

12. Kapitaalverhoging Publi-T - kapitaalverhoging FIGGA.
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA;
Gelet op het feit dat FIGGA op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is
van Publi-T;
Gelet op de aangetekende brief van 16 april 2015 van FIGGA;
Overwegende de motiveringsnota van FIGGA met daarin vervat een positief advies om de
kapitaalverhoging van Publi-T proportioneel te onderschrijven, rekening houdend met zowel
het vooropgestelde rendement als het strategisch belang van de investering voor de
bevoorradingszekerheid van ons land op het vlak van elektriciteit;
Overwegende dat aan de algemene vergadering van FIGGA wordt voorgelegd om over te
gaan tot een kapitaalverhoging ter dekking van de kapitaalverhoging Publi-T;
Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten
aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen
opvolgen;
Overwegende dat de kapitaalverhoging enkel volstort dient te worden met de op rekening
courant beschikbare middelen;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

13. Kennisname specifiek toezicht - goedkeuring politiebegrotingswijziging 2015 van de PZ
MIDOW.
Gelet op het schrijven met kenmerk 2015/B/54/2 van 28 april 2015 en besluit van de
Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken, Politionele veiligheid, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, Brugge,
betreffende het Specifiek toezicht – Goedkeuring politiebegrotingswijziging 2015 politiezone
MIDOW.
Dit dossier wordt ter kennis voorgelegd aan de gemeenteraad.
Waarvan kennisname.

14. Vaststellen belastingreglement op het niet afkoppelen van hemel- en afvalwater naar
aanleiding van de aanleg van gescheiden riolering.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2015, artikel 42, §2;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (titel II van het VLAREM);
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelasting;
Gelet op het gemeentelijk reglement van 28 april 2010 betreffende de afkoppeling van hemelen afvalwater bij de aanleg van een gescheiden riolering, gewijzigd op 30 januari 2014;

Gelet op het gemeentelijk belastingreglement van 28 april 2010 op het niet afkoppelen van
regenwater, naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden riolering in het kader van
goedgekeurde afkoppelingsprojecten, gewijzigd op 29 september 2010;
Overwegend dat de geldigheidstermijn van het gemeentelijk belastingreglement op het niet
afkoppelen van regenwater, naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden riolering in het
kader van goedgekeurde afkoppelingsprojecten vastgesteld in de gemeenteraad dd. 28 april
2010 en gewijzigd dd. 29 september 2010 is verstreken;
Overwegende dat de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels met afkoppeling op
woningniveau noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor de subsidies voor de
uitvoering van rioleringswerken vanwege de VMM;
Overwegende dat een gescheiden rioleringsstelsel enkel optimaal werkt als de private
afkoppeling voor elke woning gebeurt;
Overwegende dat het wenselijk is een belasting te vestigen op het niet afkoppelen van
hemelwater;
Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepen van 28 april 2015
tot goedkeuring van een belastingreglement op het niet afkoppelen van hemel- en afvalwater
naar aanleiding van de aanleg van gescheiden riolering;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
De U.-fractie stemt tegen om reden van schending van het gelijkheidsbeginsel;
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 7 neen-stemmen.

15. Reglement materiaaltoelage sport-, jeugd- en cultuurverenigingen.
Gelet op het feit dat een materiaaltoelage voor verenigingen is opgenomen in de Beleids- en
Beheerscyclus van de gemeente Wielsbeke onder de actie 1.1.2.1: de gemeente voorziet in
een tussenkomst in de aankoop van duurdere materialen die noodzakelijk zijn voor de goede
werking van de verenigingen.
Gelet op de bestaande nominatieve toelagen aan lokale verenigingen voor aankoop van
specifieke materialen;
Gelet op het ontwerp van reglement materiaaltoelage sport-, jeugd- en cultuurverenigingen
opgemaakt en besproken door de betrokken diensten in overleg met de Dienst Vrije Tijd;
Gelet op de adviezen van de sportraad, jeugdraad en cultuurraad;
Gelet op het advies van de Dienst Vrije Tijd;
Gelet op de goedkeuring van het ontwerp reglement materiaaltoelage sport-, jeugd- en
cultuurverenigingen en de goedkeuring van de bijhorende voorgestelde timing en procedure
door het college van burgemeester en schepenen dd. 17/03/2015 en 19/05/2015;
Het reglement materiaaltoelage sport-, jeugd- en cultuurverenigingen wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de Gemeenteraad;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

16. Straatnaam voor nieuwe wegenis industriële verkaveling Molenstraat te Wielsbeke principiële vaststelling.
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 de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2012
tot het verlenen van een verkavelingsvergunning met wegenis;
Gelet dat deze wegenis industriële verkaveling aansluiting vindt op de Molenstraat en dit
tussen huisnummers 201 en 203;
Overwegende dat een 5-tal bedrijven via deze wegenis hun ontsluiting zullen vinden;
Overwegende dat het opportuun is om deze uitdeinende zijstraat van de Molenstraat een
afzonderlijke naam te geven;
Gelet op het advies van de gemeentelijke cultuurraad van 13 mei 2015;
Gelet op volgend voorstel van de cultuurraad voor de nieuwe wegenis industriële verkaveling
in de Molenstraat te Wielsbeke: ‘Houtvezelstraat’;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn principiële goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

