
 

GEMEENTERAAD DD. 25 APRIL 2013 
 

Aanwezig : Carlos Verbrugghe (voorzitter raad), Voorzitter; 

Jan Stevens , Burgemeester; 

Rik Buyse , Marc Debie , Guido Callewaert , Schepenen; 

Georges Lambrecht , Hilde Debommarez-Vermeulen, Isabelle Decrans-Mervillie, 

Sandra Devos-Vanwonterghem, Geert Devrieze , Kathleen Devliegere-Dewever, Muylaert-

Abid Rachida, Daisy Haydon-Lippens, Eeckhout Tom, Duyck Eddy, De Potter Jan, 

Van Canneyt-Lannoo Caroline, Delporte Youri, Verstraete Pavèl, Lambrecht Stefaan, 

Gemeenteraadsleden; 

Bruno Debrabandere , Gemeentesecretaris; 

Verontschuldigd: Magda Deprez, schepen en Filiep De Vos, OCMW-voorzitter/schepen; 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met 20 ja-stemmen. 
 

 

 

2. MIDOW: toelichting beleid en werking. 

 

Dhr. Hans Malysse, korpschef, zal een power point presentatie geven inzake het beleid en 

werking van de lokale politie van de PZ MIDOW. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

3. Kennisname tijdelijke vervanging van OCMW-raadslid Norbert Goutsmet. 

 

De gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van het schrijven van 11 april 2013 van de 

tijdelijke vervanging van OCMW-raadslid Norbert Goutsmet, en dit van 15 april 2013 tot en 

met 31 juli 2013. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

4. IMOG: Goedkeuren agendapunten voor de Jaarvergadering van 21 mei 2013. 

 

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. 

De U.-fractie merkt op dat de cijfers qua andere bedrijfsopbrengsten en omzet in het 
dossier IMOG niet overeenstemmen met deze gepubliceerd bij de Nationale Bank. 
Antwoord: We gaan ervan uit dat de gegevens van de bedrijfsrevisor kloppen. 
Deze vraag wordt meegenomen naar de Algemene Vergadering van IMOG op 21 
mei 2013. 
Goedgekeurd met 20 ja-stemmen. 
 

 

 



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

21 mei 2013. 

 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

Jaarvergadering wordt voorgesteld : 

- vertegenwoordiger : Sandra Devos 

- plaatsvervanger : Carlos Verbrugghe. 

Goedgekeurd met 20 ja-stemmen. 
 

 

 

6. WVI: Goedkeuren agendapunten van de algemene vergadering van 24 mei 2013. 

 

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 20 ja-stemmen. 
 

 

 

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

vergadering van 24 mei 2013. 

 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering 

wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: Buyse Rik 
- plaatsvervanger : Callewaert Guido. 

Voor vertegenwoordiger: Buyse Rik: 20 ja-stemmen 
Voor plaatsvervanger: Callewaert Guido: 11 ja-stemmen en 9 onthoudingen. 
 

 

 

8. HRI - ontslag van 1 lid voor de Raad van Bestuur + vervanging. 

 

De gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van het ontslag van de heer Carlos 

Verbrugghe, als lid van de raad van Bestuur voor HRI, ingediend bij schrijven (mail) van 10 

april 2013. 

Daisy Haydon, eveneens vertegenwoordiger voor HRI, zal Carlos vervangen als lid van de 

raad van Bestuur. 

De U.-fractie vraagt waarom er nu gewisseld wordt? 
Antwoord: Er is onderling afgesproken. 
De U.-fractie vraagt of een mail voldoende is, want volgens artikel 26 van de statuten 
van de HRI moet het ontslag via aangetekend schrijven gebeuren. 
Antwoord: De gemeenteraadsbeslissing zal bezorgd worden aan de HRI. 
Waarvan kennisname. 
 

 

 

9. Erkenning en goedkeuring samenstelling Lokaal Overleg Kinderopvang en aanstelling 

secretaris. 

 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in 

het gemeentelijk cultuurbeleid, gewijzigd bij decreet van 27 januari 1993, waaruit blijkt dat 

de adviesraden opnieuw moeten worden erkend na de installatie van de nieuwe gemeenteraad; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid 

kinderopvang;  



Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2008 betreffende de statuten van het 

lokaal overleg kinderopvang;  

Gelet op de aanvraag tot erkenning en de samenstelling van het lokaal overleg kinderopvang; 

Gelet dat de LOK-vergadering pas doorgaat op woensdag 17 april 2013 en dat bijgevolg de 

samenstelling daarna kan doorgegeven worden. 

Gelet op het voorstel het gemeentelijk lokaal overleg kinderopvang te erkennen en de 

samenstelling goed te keuren; 

Goedgekeurd met 20 ja-stemmen. 
 

 

 

 

 

10. Goedkeuring samenstelling milieuraad. 
 

Lijst kandidaten milieuraad: 

• Schepen van Leefmilieu:  

– Magda Deprez 

• Gemeenteraadsleden, aangeduid door de gemeenteraad: 

– Jan Stevens, Stefaan Lambrecht (CD&V/NVA) 

– Jan De Potter (plaatsvervanger Eddy Duyck) (U.) 

• Vertegenwoordiger van elke politieke partij: 

– Sandra Devos (CD&V/NVA) 

– David Bogaert (plaatsvervanger De Blanck Paul) (U.) 

• Vertegenwoordiger van de culturele adviesraad:  

– Maria Ostijn 

• Afgevaardigden uit de bestaande milieu- en natuurverenigingen met gekende werking: 

– Dieter Anseeuw 

– Frans Declercq  

– Hedwig Dekimpe 

– Dirk Desmyter 

• Afgevaardigden uit het onderwijs: 

– Nele Lavens 

– Joke Oosterlijnck 

• Afgevaardigden uit socio - culturele organisaties: 

– Trees Crabbe 

• Afgevaardigde uit een werkgeversorganisatie: 

– Jan Voet 

• Afgevaardigde uit de werknemersorganisaties: 

– De Blanck Jozef 

• Lid uit de landbouwerssector: 

– Patricia De Leersnyder 

 

Lijst geïnteresseerde inwoners: 

• Geïnteresseerden/Deskundigen ‘oude’ milieuraad: 

– Delesie Guy 

– Delodder Luc 

– Naessens André 

– Van Groenweghe Ria 

• Nieuwe Geïnteresseerden/Deskundigen milieuraad: 

– Deborggraeve Filip 

– Debrabandere Heidi 

– Depypere Frédéric 

– Mortier An 

– Vanluchene Marnix 

 

 



Voorzitter: Jan Voet 

Ondervoorzitter: Luc Delodder 

Penningmeester/secretaris: Magali Penninck 

 

De gemeenteraad wordt gevraagd deze samenstelling goed te keuren. 

De U.-fractie vraagt of er stemrecht is voor inwoners? 
Antwoord: Volgens de statuten van de milieuraad is het antwoord positief indien 2/3 
akkoord gaat. 
Verwijzende naar de statuten: 
§1. Stemgerechtigde leden 

1) Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of 
organisatie waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de 
gemeente en die in haar werking belangstelling stelt in de milieu- en 
natuurproblematiek. 

2) Geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en 
natuur, die gecoöpteerd wordt bij 2/3 meerderheid van de stemmen. De 
evenwichten mannen/vrouwen en aantal milieu- en natuurverenigingen 
mogen echter niet in het gedrang komen. 

 
Goedgekeurd met 20 ja-stemmen. 
 

 

 

 

 

11. Kennisname overeenkomst Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

De gemeenteraad besliste in haar zitting van 20 december 2012 tot het vaststellen van een 

gemeentelijke kohierbelasting – algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2013. 

Teneinde deze gemeenteraadsbeslissing te kunnen uitvoeren besliste het College van 

burgemeester en schepenen in haar zitting van 19 februari 2013 om een aanvraag in te dienen 

tot verlenging van de overeenkomst nr. 12/30 met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

voor het aanslagjaar 2013. 

Het Gemeentebestuur mocht inmiddels het ontwerp van overeenkomst nr. 13/25 ontvangen 

(toegevoegd aan het dossier dat ter inzake ligt op het Gemeentehuis) met het verzoek de 

gemeenteraadsleden op de hoogte te brengen van deze overeenkomst. 

Deze overeenkomst wordt thans ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

12. Kennisname goedkeuring politiebegroting 2013 MIDOW. 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2012 van de gemeente Wielsbeke 

houdende de goedkeuring van gemeentelijke dotatie ten belope van 797.295,58 €; 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 25 maart 2013 betreffende de goedkeuring van 

de politiebegroting 2013; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 maart 2013 

betreffende de kennisname van het ontwerp van de politiebegroting 2013; 

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de goedkeuring van politiebegroting 2013. 

De politiebegroting 2013 van de PZ MIDOW ligt ter inzage op het gemeentehuis. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 



 

13. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2006 Lokale Politie MIDOW. 

 

Gelet dat de dienstjaarrekening 2006 werd nagezien en aangenomen door de politieraad van 

de Lokale Politiezone MIDOW 5454 in openbare vergadering van 25 maart 2013; 

Gelet dat de gemeenteraad kennis neemt van de dienstjaarrekening 2006; 

De dienstjaarrekening 2006 van de politiezone MIDOW ligt ter inzage op het gemeentehuis. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

14. Het wijzigen van een deel van het tracé van de Voetweg nr 12. 

 

Op 24/09/2012 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend aan DUJARDIN Frederik - 

VANKEIRSBULCK Evelyne, Kerkweg 43, 8710 Wielsbeke voor het bouwen van een 

tuinberging. 

Op heden loopt het tracé van de (oude verlaten) voetweg nr. 12 over dit perceel. Bij het 

aanleggen van de Kerkweg werd de voetweg nr. 12 in werkelijkheid verplaatst op zijn huidige 

ligging. 

Er werd nooit een gemeenteraadsbeslissing genomen waarbij het tracé van de voetweg nr. 12 

effectief werd verplaatst.  

Bij het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning werd de voorwaarde opgelegd dat het 

bijgebouw slechts kan gebouwd worden, wanneer er een gemeenteraadsbeslissing is waarbij 

het tracé van de voetweg, effectief werd gewijzigd. 

De gemeenteraad wordt verzocht om principieel te beslissen om een deel van de Voetweg nr. 

12 te wijzigen en dit volgens plan. 

De U.-fractie vraagt of er gepraat geweest is met andere aangelanden in verband 
met de problematiek van de fietsers. 
Antwoord: Er is een consensus met wat er moet gebeuren en het totale project moet 
aangepakt worden. Na deze principiële beslissing zal er een openbaar onderzoek 
opgestart worden. 
Goedgekeurd met 20 ja-stemmen. 


