
GEMEENTERAAD VAN 25 NOVEMBER 2015 

 

Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; 

Rik Buyse, Magda Deprez, Daisy Haydon, schepenen; 

Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen; 

Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie, 

Guido Callewaert, Carlos Verbrugghe, Sandra Devos, Geert Devrieze, 

Kathleen Devliegere, Eddy Duyck, Jan De Potter, Caroline Lannoo, 

Pavel Verstraete, Stefaan Lambrecht, gemeenteraadsleden; 

Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Rachida Abid, schepen; 

Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen verontschuldigd voor 

agendapunt 1, 2, 3, 4, 5; 

Guido Callewaert, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1; 

Tom Eeckhout, gemeenteraadslid; 

Jan De Potter, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 10; 

Youri Delporte, gemeenteraadslid 

Afwezig:  

 

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. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

2. Helpt Elkander Waregem : Buitengewone Algemene Vergadering op 2 december 2015. 

Gelet op het schrijven dd. 30 oktober 2015 van sociale huisvestingsmaatschappij Helpt 

Elkander, Hazepad 1 te 8790 Waregem; 

Gelet op de agenda van een Buitengewone Algemene Vergadering die doorgaat op 2 

december 2015, met navolgende punten : 

1. Voorstel tot schrapping van vervanging van artikel 15 van de statuten door een nieuw 

artikel 15, opgesteld conform de thans vigerende wetgeving 

2. Voorstel tot aanvulling van artikel 27 van de statuten met de zinsnede “mits naleving van 

de regelgeving omtrent overheidsopdrachten 

3. Verlenen machten aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten uitvoer te brengen 

4. Machtiging tot coördinatie 

De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van het schrijven van sociale 

huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander te Waregem houdende uitnodiging tot deelname aan 

de Buitengewone Algemene Vergadering op 2 december 2015 en de vertegenwoordiger 

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

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 



 

3. Helpt Elkander Waregem : Buitengewone algemene vergadering 2 december 2015 : 

aanduiden gevolmachtigde. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger 

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

1. De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: Abid Rachida 

- plaatsvervanger: Devos Sandra 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

4. Psilon - Buitengewone algemene vergadering van 8 december 2015 - goedkeuren 

agenda. 

De buitengewone algemene vergadering van Psilon gaat door op 8 december 2015 met 

volgende agenda: 

1. Vaststelling werkprogramma 2016 

2. Vaststelling begroting 2016 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger 

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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

5. Psilon - Buitengewone algemene vergadering van 8 december 2015 - Aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

2. De aanduiding van een vertegenwoordiger voor hogergenoemde buitengewone 

algemene vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: Daisy Haydon 

- plaatsvervanger: Rachida Abid 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

6. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 10 december 2015 - goedkeuren 

agenda. 

Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 10 december 2015: 

3. Goedkeuren verslag van de algemene vergadering van 28 mei 2015. 

4. Begroting 2016 

5. Benoeming van de heer Wino De Bruyne (Zedelgem) in het regionaal comité 

Oostende-Brugge 

6. Mededelingen. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger 

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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 



7. WVI - Buitengewone algemene vergadering van 10 december 2015 - aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: Buyse Rik 

- plaatsvervanger: Callewaert Guido 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Uitslag van de stemming: 

Voor vertegenwoordiger: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Voor plaatsvervanger: 11 ja-stemmen en 7 neen-stemmen. 
 

 

 

8. IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 15 december 2015  - goedkeuren 

agenda. 

De Buitengewone algemene vergadering van IMOG gaat door op 15 december 2015 met 

volgende agenda: 

 1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2016 

 2. Begroting 2016 

 3. Varia  

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. 
 

 

 

9. IMOG - Buitengewone algemene vergadering van 15 december 2015  - aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

Voor de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld:  

- vertegenwoordiger : Devos Sandra 

- plaatsvervanger : Verbrugghe Carlos 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 
 

 

10. Kennisname budget 2016 - Kerkfabriek St. Laurentius Wielsbeke. 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 betreffende het meerjarenplan 

2014-2019; 

Gelet op de gemeenteraadszitting van 26 juni 2014 betreffende de dotaties kerkfabrieken 

2014-2019 – aanpassing gemeenteraadsbeslissing 28 november 2013 – aanpassing; 

Gelet op de beslissing van 09 juni 2015 van de kerkraad van Sint-Laurentius Wielsbeke 

waarbij het budget 2016 werd vastgelegd; 

Gelet op het gunstig advies van 18 september 2015 van het Bisdom Brugge over het budget 

2016; 

Gelet op de begeleidende nota bij het budget en meerjarenplan 2014-2019 voor de 

kerkfabrieken Sint-Laurentius, Sint-Brixius en Sint-Bavo, opgemaakt door het Centraal 

kerkbestuur op 18 juli 2014 en ontvangen op de gemeente op 8 augustus 2014; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 september 2014 betreffende de goedkeuring van 

het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke als volgt vastgelegd: 



Jaar Sint-Laurentius

2014 25.672,11€                

2015 26.685,30€                

2016 33.755,22€                

2017 33.593,84€                

2018 33.429,23€                

2019 33.261,33€                 
Gelet op het overleg tussen het Centraal Kerkbestuur en het gemeentebestuur van 9 oktober 

2015; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 houdende de goedkeuring van het 

meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 januari 2015 

waarbij er kennis wordt genomen van en gunstig advies wordt verleend aan het meerjarenplan 

2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Laurentius mits de voorwaarde dat de gemeente niet 

akkoord gaat met de kredieten die ingeschreven staan op de MAR van de groep 224 voor de 

jaren 2016-2019 in het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Laurentius 2014-2019 en niet 

akkoord gaat dat er een onevenwicht bestaat in de ontvangsten en uitgaven voor wat betreft de 

stichtingen, maar wel instemt dat de kerkfabriek deze kredieten mag laten staan onder 

voorwaarde dat zij bij een eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan definitief geschrapt 

worden uit het meerjarenplan, dat het onevenwicht binnen het luik stichtingen weggewerkt 

wordt, dat er nooit geen enkele uitgave op de MAR 224X kan en mag geboekt worden die 

doorgerekend wordt via de gemeentelijke dotatie en dit in overeenstemming met de bindende 

afspraken die gemaakt werden met het centraal kerkbestuur; 

De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

11. Kennisname politiebegrotingswijziging nr. 3 en 4 dienstjaar 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. 
 

 

12. Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2016 aan de lokale politie van de Politiezone 

MIDOW. 

Gelet op de voorbereidingen van budget 2016 voor de gemeente en van de begroting voor de 

politiezone MIDOW, en het op dit ogenblik voorhanden zijnde ontwerp van politiebegroting 

2016; 

Gelet op een dotatie voor de gemeente Wielsbeke voor 2016 aan de politiezone MIDOW, 

voorzien in het ontwerp van begroting geraamd wordt op € 730.400,00; 

Gelet op het ontwerp van begroting zoals overgemaakt aan de gemeentesecretaris op 15 

oktober 2015; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 17 november 2015; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 



13. Kennisname meerjarenplan 2017-2019 lokale politiezone MIDOW 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 26 oktober 2015 betreffende de goedkeuring van 

de meerjarenplanning 2017-2019  van de politiezone MIDOW; 

Gelet op het meerjarenplan 2017-2019 zoals voorgelegd door de lokale politiezone MIDOW; 

De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de meerjarenplanning 2017-2019 van 

de politiezone MIDOW; 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

14. Kennisname begroting 2016 politiezone MIDOW. 

Gelet op artikel 71 van de Wet op de geïntegreerde politie houdende de goedkeuring van de 

dotatie van de gemeente aan de politiezone; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op de financiële toestand van de lokale politiezone MIDOW waartoe de gemeente 

Wielsbeke behoort; 

Gelet op de voorbereidingen van budget 2016 voor de gemeente en de begroting 2016 voor de 

politiezone MIDOW, en het op dit ogenblik voorhanden zijnde ontwerp van politiebegroting 

2016; 

Gelet op de kennisname van de politieraad in zitting van 26 oktober 2015 betreffende het 

ontwerp van begroting 2016 voor de lokale politiezone MIDOW; 

Gelet op het ontwerp ven begroting dat ter inzage ligt van de raadsleden; 

Het ontwerp van begroting 2016 voor de lokale politiezone MIDOW wordt ter kennis 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

15. Reglement op de Wielsbeekse geschenkbon. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juni 2005, het laatst gewijzigd bij decreet van 5 juli 

2013; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 24 maart 2015 

betreffende het invoeren van een gemeentelijke geschenkbon; 

Gelet dat een dergelijke bon een stimulans is om de lokale economie te ondersteunen; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 6 oktober 2015 

waarbij beslist werd tot gunning van de nodige software; 

Gelet dat een gemeentelijk reglement op de Wielsbeekse geschenkbon dient goedgekeurd te 

worden; 

 

Ontwerp van reglement : 

Artikel 1: De gemeente Wielsbeke beslist tot het verkopen van een geschenkbon. 

Artikel 2: Het reglement wordt als volgt vastgesteld: 

1. De geschenkbon heeft een waarde van 5 euro, 10 euro of 20 euro. Andere coupures kunnen 

bepaald worden door het schepencollege. 

2. Elke geschenkbon krijgt een uniek nummer dat vermeld wordt op de verschillende luiken. 

Deze nummering laat de opvolging toe van het traject dat de geschenkbon aflegt en maakt een 

controle op de geldigheid mogelijk. 

3. De aankoop van de geschenkbon gebeurt aan het frontoffice van de gemeente Wielsbeke. 

De aankoper kan de bestelling voorafgaandelijk doorgeven via een webformulier. De 

gemeente int het betreffende bedrag. De geschenkbon wordt gedateerd op het moment van de 



verkoop en blijft 1 jaar geldig. Geschenkbonnen die verkeerd ingevuld worden of verkeerd 

gedrukt werden, worden onverwijld aan de balie ontwaard en bijgehouden in het 

registratiesysteem. 

4. De klant kan de geschenkbon inwisselen bij de handelaars op het grondgebied van de 

gemeente Wielsbeke. Handelaars kunnen vrij beslissen al dan niet de geschenkbon te 

aanvaarden als betaalmiddel. 

5. De handelaar wisselt de aanvaarde geschenkbonnen in aan het frontoffice van de gemeente 

Wielsbeke. Deze inwisseling moet gebeuren uiterlijk 3 maand na het verstrijken van de 

geldigheidsdatum van de geschenkbon. Aan het frontoffice wordt de geschenkbon ontwaard. 

6. De verschuldigde bedragen van de door de handelaars ingeleverde geschenkbonnen 

worden gestort op het rekeningnummer van de handelaar binnen de 30 kalenderdagen. De 

geschenkbon kan niet ingewisseld worden in cash geld. 

Artikel 3: Het gemeentebestuur kan zelf de geschenkbon gebruiken in het kader van haar 

subsidiepolitiek of voor het geven van attenties. 

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen krijgt de machtiging om de 

geschenkbon te gebruiken. 

Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle betwistingen en 

discussies. 

Voorstel opdat de gemeenteraad dit reglement zou goedkeuren.

Fractie U. heeft volgende suggesties om het reglement aan te passen, met 

name om:  
1) de betaaldatums te veranderen cfr reglement stad Waregem zijnde niet 

maximum 30 dagen, maar op de 15de en 30ste uit te betalen. 
2) vraag om artikel 4 de machtiging zoals bij de stad Waregem te 

beperken tot € 250;  
Antwoord: gezien dit een opstap is en dat in ons voorstel van reglement 

vermeld staat dat binnen de 30 dagen zal betaald worden, wordt er 
voorgesteld om hier niet op in te gaan. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

16. Collector Kruishoek: Goedkeuren tracé. 

De gemeenteraad, 

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, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen; 

Gelet op de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren van werken t.h.v. 

de Desselgemstraat – Wielsbeeksestraat – Peter Benoitstraat – Schaapdreef- Zwaantjestraat en 

Kruishoek, ingediend door Aquafin dd. 27/08/2015; 

Gelet dat het dossier volgende stukken omvat:  

- Aanstiplijst technische werken; 

- Vergunningsaanvraagformulier; 

- Verklarende nota; 

- Beschrijvende nota; 

- Fotoreportage; 



- Situatieplan; 

- Ontwerpplannen; 

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp voor het uitvoeren van werken t.h.v; de 

Desselgemstraat – Wielsbeeksestraat – Peter Benoitstraat – Schaapdreef- Zwaantjestraat en 

Kruishoek, ingediend door Aquafin, goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

17. Ontsluitingsweg Kanaalzone West: Goedkeuren wegentracé 

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, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen; 

Gelet op de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het uitvoeren van riolerings- en 

wegeniswerken voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg Kanaalzone West en 

bijhorende fietsinfrastructuur, ingediend dd. 19/06/2015; 

Gelet dat het dossier volgende stukken omvat:  

- Aanstiplijst technische werken 

- Vergunningsaanvraagformulier 

- Beschrijvende nota 

- Fotoreportage 

- Situatieplan 

- Ontwerpplannen 

- Project-MER Screeningsnota 

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp voor het uitvoeren van riolerings- en 

wegeniswerken voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg Kanaalzone West en 

bijhorende fietsinfrastructuur, goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 



 


