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OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met: 
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 8 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 neen-stem 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aanvaarding BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) ORC Autorally op 26 en 27 

mei 2012 

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 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 2012. 

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

toeschouwers, wordt de gemeenteraad verzocht dit plan te aanvaarden, waarna het ter 

goedkeuring zal overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Straatnaam voor nieuw te realiseren huisvestingsproject in de Guido Gezellestraat te 

Ooigem. 

Het Gemeentebestuur van Wielsbeke plant een sociaal huisvestingsproject in de Guido 

Gezellestraat te Ooigem.  

Dit project zou een 12-tal woongelegenheden bevatten, palend aan een nieuw aan te leggen 

plein. 

Uiteraard dient dit toekomstig plein ook een naam te krijgen. 



Het College heeft in eerste instantie advies gevraagd aan de Gemeentelijke Cultuurraad, 

dewelke verkoos om een verbinding te maken met de naam “Guido Gezellestraat” en 

vervolgens “Schrijverkeshoek” of “Rijmkeshoek” voorstelde.  Beide namen zijn titels van 

gedichten van Guido Gezelle.  De benaming “plein” werd niet behouden omdat de 

Cultuurraad dit niet relevant achtte voor de verkaveling. 

Er dient thans aan de gemeenteraad gevraagd om een princiepsbeslissing te nemen omtrent 

deze straatnaam voor de nieuw aan te leggen wegenis ter hoogte van het toekomstig sociaal 

huisvestingsproject in de Guido Gezellestraat te Ooigem. 

Het voorstel van straatnaam is “Schrijverkeshoek”. 

Na de princiepsbeslissing volgt een openbaar onderzoek waarna de gemeenteraad de 

definitieve naamgeving kan vaststellen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Goedkeuring wijzigingen RPR gemeente. 

Gezien de laatste wijziging van de rechtspositieregeling dateert van september 2009 is het 

aangewezen enkele wijzigingen door te voeren omtrent wettelijke aanpassingen, praktische 

interpretaties,… 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aanpassingen statuten cvba Mijn Huis Harelbeke. 

Naar aanleiding van het Ministerieel Besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 2010 

werden de Sociale Huisvestingsmaatschappijen verplicht om tegen 30 juni 2012 hun statuten 

te conformeren aan de modelstatuten opgelegd door de wetgever. 

Op de vergadering van 27 maart 2012 keurde de raad van bestuur van cvba Mijn Huis de 

aanpassingen dienaangaande goed en besliste deze voor te leggen aan de Buitengewone 

Algemene Vergadering die zal doorgaan op 29 mei 2012. 

Als aandeelhouder van cvba Mijn Huis krijgt de gemeente de kans deze nieuwe statuten goed 

te keuren. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. WVI: Goedkeuren agendapunten van de algemene vergadering van 11 mei 2012. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te geven en de aan te duiden 

vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. WVI: Aanduiden van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 

vergadering van 11 mei 2012. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering 

wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: Buyse Rik: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
- plaatsvervanger : Callewaert Guido:   CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 

Onafhankelijk lid: 1 ja-stem 
WDV: 8 neen-stemmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. IMOG: Goedkeuren agendapunten voor de Jaarvergadering van 15 mei 2012. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te geven en de aan te duiden 

vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. IMOG: Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Jaarvergadering van 

15 mei 2012 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

Jaarvergadering wordt voorgesteld : 

- vertegenwoordiger : Devos Sandra: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
- plaatsvervanger : Verbrugghe Carlos: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
De WDV-fractie bemerkt dat de cijfers zijn gestegen en stelt zich de vraag hoe dat 
komt. 
Antwoord: Imog kan geen verklaring voor de oorzaak van deze cijfers geven. 
De WDV-fractie vraagt of het bedrijfsafval in het restafvalcijfer inbegrepen is. 
Antwoord: Neen. 
 

 


