
 

GEMEENTERAAD DD. 25 MAART 2008 
 

Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, 

Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Daisy Haydon-Lippens (voorzitter 

OCMW), schepenen 

Jacques Debode, Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout, Hilde Debommarez-

Vermeulen, Isabelle Decrans-Mervillie, Guido Callewaert, Filip Dinneweth, Gaby Benoit, 

Carlos Verbrugghe (voorzitter raad), Geert Devrieze, Sandra Devos-Vanwonterghem, Andre 

Naessens, Kathleen Devliegere-Dewever, Cecile Vanhoutte, gemeenteraadsleden 

en Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

 

Goedgekeurd met 17 ja-stemmen en 1 neen-stem. 
 

 

 

 

 

 

2. Kennisname bezwaar betreffende ontslag en verkiezing OCMW-voorzitter. 

 

Gelet op de brief van de Vlaamse Overheid, Raad voor Verkiezingsbetwistingen West-

Vlaanderen, Burg 4 te 8000 Brugge van 3 maart 2008, kenmerk RvR 2008.001, met als 

bijlage een voor éénsluidend verklaard afschrift van het besluit van de Raad voor 

Verkiezingsbetwistingen van 29 februari 2008 waarbij uitspraak wordt gedaan over een 

bezwaar betreffende ontslag en verkiezing OCMW-voorzitter. 

Gelet dat bovengenoemde brief met bijlage ter kennisname moet worden voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

3. Lokaal Overleg Kinderopvang: goedkeuren aanpassing afsprakennota. 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 oktober 2007 waarbij de statuten van de 

gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) werden goedgekeurd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2007 waarbij de aanpassing van de 

statuten van de gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) werden 

goedgekeurd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 oktober 2007 waarbij de afsprakennota van de 

gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) werd goedgekeurd; 

Gelet dat er een aanpassing is aan de afsprakennota van de gemeentelijke adviesraad Lokaal 

Overleg Kinderopvang (LOK) die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, ter goedkeuring. 



De aanpassing: 

1. Erkenning 

Artikel 1 

De volgende raden voor cultuurbeleid worden erkend als adviesorgaan in uitvoering van het 

decreet van 24 juli 1991, gewijzigd door het decreet van 13 juli 2001, volgens de nadere 

voorwaarden bepaald in dit gemeenteraadsbesluit: 

- de gemeentelijke cultuurraad; 

- de gemeentelijke sportraad; 

- de gemeentelijke jeugdraad; 

- de gemeentelijke seniorenraad; 

- het gemeentelijk lokaal overleg kinderopvang. 

Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 8 onthoudingen. 
 

 

 

 

 

4. Kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve: Rekening 2007. 

 

De rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Bavo sluit af als volgt: 

- in ontvangsten: 113 404,44 euro 

- in uitgaven: 62 659,76 euro 

- saldo : + 50 744,68 euro 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

5. Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement inzake het éénrichtingsverkeer in de 

Monseigneur Debrabanderestraat. 

 

Gelet op het voorstel van aanvullend politiereglement inzake het beperkt éénrichtingsverkeer 

in de Mgr De Brabanderestraat te Ooigem. De borden C1 en F19 zouden er reeds moeten 

staan, enkel de onderborden M5 (fietsers en bromfietsen klasse A) moeten nog geplaatst 

worden. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

6. Goedkeuren aanpassing aanvullend reglement met betrekking tot verbod >3,5 ton in de 

Bossenstraat en de Abeelestraat te Wielsbeke. 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 betreffende het vaststellen van 

een aanvullend reglement met betrekking tot verbod >3,5 ton in de Bossenstraat en de 

Abeelestraat te Wielsbeke; 

Gelet dat het wenselijk is bijkomend advies te vragen aan de Lokale Politie MIDOW in 

verband met landbouwvoertuigen; 



Gelet op het advies van de Lokale Politie MIDOW van 14 februari 2008, waarbij deze twee 

voorstellen doet om de verbodsbepaling te signaliseren; 

Gelet dat er wordt geopteerd voor de plaatsing van een verkeersbord C23 met onderbord 3,5 

ton, uitgezonderd plaatselijke bediening. Dit bord betekent dat elk voertuig, gebruikt voor het 

vervoer van zaken, met een massa in beladen toestand van meer dan 3,5 ton, geen toegang 

heeft tot deze weg, enkel indien hij dient te laden en te lossen. Andere voertuigen 

(landbouwvoertuigen en personenvervoer) mogen deze weg wel in. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

7. Vaststellen aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een snelheidsbeperking in 

de Ridder de Ghellinckstraat. 

 

Gelet op vraag van Mevrouw Dumoulin, wonende te Wielsbeke, Ridder de Ghellinckstraat 40 

voor een snelheidsbeperking in de Ridder de Ghellinckstraat tot 50 km/uur; 

Gelet op de kennisname van het advies van de Lokale Politie MIDOW van 18 februari 2008, 

waarbij deze opteert om de toestand ongewijzigd te laten, daar de Ridder de Ghellinckstraat 

momenteel dienst doet alszijnde een drukke verbindingsweg tussen de N382 (Expressweg) en 

de N357 (Rijksweg); 

Gelet dat de snelheid voor vrachtwagens beperkt is tot 60 km/uur en voor personenwagens tot 

90 km/uur; 

Gelet dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om een snelheidsbeperking van 

70 km/uur op te leggen in de Ridder de Ghellinckstraat voor personenwagens; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

8. Aanpassing van de Splenterbeekstraat. 

 

Aanpassing Splenterbeekstraat 

Ten behoeve van het bedrijf DL Chemicals wordt voorgesteld om het huidige tracé van de 

Splenterbeek in te korten. 

Van de aard en uitzicht van het tracé wordt niet afgeweken, enkel ingekort. 

Het bedrijf kan zich door de terreinwinst beter organiseren 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

9. Grup Kasteel: definitieve vaststelling. 

 

GRUP Kasteel: definitieve vaststelling 

GRUP Kasteel werd herzien omwille van onduidelijkheden in het dossier en enkele fouten 

binnen de grafische voorstelling. 

Voorliggend dossier behandelt het gebied tussen de Rijksweg, Heirweg, Parkstraat en 

Hernieuwenstraat.   Het biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van enkele projecten 

inzake wonen en inbreiding van wonen. 

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 7 januari tot 6 maart 2008 en er werden geen 

bezwaren ingediend.   



Er werden door de hogere overheid twee adviezen ingediend: 

1) de Bestendige Deputatie geeft een gunstig advies met volgende aandachtspunten: in 

voorliggend GRUP werd geen watertoets opgenomen.  Het is aanbevolen om dit aan 

de toelichtingnota toe te voegen, dit in het licht van een goede waterhuishouding.  In 

dit kader wordt ook gevraagd om in de verordenende voorschriften bepalingen op te 

nemen rond opvang van hemelwater.  Naast een watertoets vraagt de Deputatie ook 

om na te gaan of er al dan niet buurtwegen gelegen zijn binnen het plangebied, deze 

aan te duiden op de plannen en hier uitspraken rond te formuleren. 

2) Het agentschap RO geeft een voorwaardelijk gunstig advies:  

- de voorgestelde woondifferentiatie wordt onvoldoende doorvertaald in het plan;  

- aanpassing van het eerste lid van de algemene bepaling 0.2 dient aangepast te 

worden: van verordenende zaken kan afgeweken worden volgens het decreet 

- richtinggevende bepalingen dienen opgenomen te worden in de verordenende 

voorschriften. 

De GECORO heeft haar zitting op 18 maart.  Het ontwerpverslag vermeldt een gunstig advies 

mits de aanpassingen voorgesteld door de adviserende overheden. 

De verkavelingen welke op het plangebied van toepassing zijn worden opgeheven.  De 

consequenties voor de percelen gelegen in deze verkavelingen zijn dat er voortaan bij 

eventuele stedenbouwkundige aanvragen enkel rekening moet worden gehouden met het 

GRUP en dat de voorwaarden binnen het GRUP van die aard zijn dat er ruimere interpretaties 

mogelijk zijn. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

10. IMOG: Statutenwijziging. 

 

Hieronder worden teksten van de huidige statuten weergegeven waarvoor een wijziging wordt 

voorgesteld. 

 

TITEL IV. BESTUUR, TOEZICHT 

 

Artikel 33. 

De raad van bestuur mag aan een directiecomité zijn bevoegdheid overdragen, teneinde het 

dagelijks bestuur te verzekeren en alle dringende maatregelen van bestuurlijke aard te treffen. 

Het directiecomité is tevens belast met de voorbereidingen van de vergaderingen van de raad 

van bestuur. 

Het directiecomité is samengesteld uit de voorzitter, de twee ondervoorzitters en twee 

bestuurders en de secretaris van de vereniging en de leden aangeduid door de raad van bestuur 

van directie en werking. 

Ieder mandataris die lid is van het directiecomité heeft één stem. De andere leden hebben 

enkel een raadgevende stem. 

 

Voorstel tot goedkeuren wijziging 

Aan de vennoten wordt gevraagd goedkeuring te verlenen voor de wijziging zoals hieronder 

wordt voorgesteld: 

De samenstelling van het directiecomité 



Het directiecomité is samengesteld uit de voorzitter, de twee ondervoorzitters, twee 

bestuurders, en de secretaris van de vereniging en de leden aangeduid door de raad van 

bestuur van directie en werking 

 

De gemeenten met een exploitatiezetel op hun grondgebied krijgen één vertegenwoordiger in 

het directiecomité, alsmede de gemeente met maatschappelijke zetel. 

 

Dit resulteert als volgt: 

 

Artikel 33. 

De raad van bestuur mag aan een directiecomité zijn bevoegdheid overdragen, teneinde het 

dagelijks bestuur te verzekeren en alle dringende maatregelen van bestuurlijke aard te treffen. 

Het directiecomité is tevens belast met de voorbereidingen van de vergaderingen van de raad 

van bestuur. 

Het directiecomité is samengesteld uit de voorzitter, de twee ondervoorzitters, twee 

bestuurders en de secretaris van de vereniging en de leden aangeduid door de raad van bestuur 

van directie en werking. 

De gemeenten met een exploitatiezetel op hun grondgebied krijgen één vertegenwoordiger in 

het directiecomité, alsmede de gemeente met maatschappelijke zetel. 

Ieder mandataris die lid is van het directiecomité heeft één stem. De andere leden hebben 

enkel een raadgevende stem. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

11. IMOG: Goedkeuren agendapunten voor de Jaarvergadering van 20 mei 2008. 

 

De opsomming van de te behandelen agendapunten is in bijlage gevoegd. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

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

20 mei 2008. 

 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

Jaarvergadering wordt voorgesteld : 

- vertegenwoordiger : Devos Sandra 

- plaatsvervanger : Verbrugghe Carlos 

Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 7 onthoudingen. 
 

 



13. Kennisname : opmerkingen budget 2008 door gouverneur. 

 

Gelet op de kennisname van het budget 2008 door de gouverneur, zoals bevestigd per 

schrijven van 19 februari 2008, onder de referentie II/1/08/590/01 ; 

Gelet dat aan de gemeenteraad deze kennisname moet worden meegedeeld ; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

14. Kennisname door gouverneur: Verordeningen dd. 20/12/2007 inzake 

gemeentebelastingen. 

 

Gelet op de vaststelling en goedkeuring van volgende gemeenteraadsbeslissingen van 20 

december 2007 : 

1 heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting dj. 2008   

2 heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing dj. 2008  

3 heffing van de algemene gemeentebelasting dj. 2008  

4 heffing van de belasting op afgifte van administratieve documenten dj. 2008   

Gelet op de kennisname van bovengenoemde gemeenteraadsbeslissingen door de gouverneur 

zoals bevestigd per schrijven van 27 februari 2008 onder de referentie II/2/08/590/groep 

1322; 

Gelet dat deze kennisname meegedeeld moet worden aan de gemeenteraad ; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

15. Lokaal Sociaal Beleidsplan : kennisname en goedkeuring. 

 

Ingevolge het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (B.S. 12 mei 

2004) moeten het OCMW en de gemeente samen een Lokaal Sociaal Beleidsplan opmaken,   

Dit lokaal sociaal beleidsplan voor Wielsbeke dient uiterlijk op 31 maart 2008 gerealiseerd te 

zijn. 

De stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid heeft inmiddels dit Lokaal Sociaal Beleidsplan  2008 – 

2013 opgesteld overeenkomstig het stappenplan, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in 

haar zitting van 22 december 2005. 

Bijgevoegd plan moet zowel door de OCMW-raad als door de gemeenteraad worden 

goedgekeurd. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 


