
GEMEENTERAAD VAN 26 OKTOBER 2017 

 
Aanwezig: Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeenteraad; 

Jan Stevens, burgemeester; 

Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; 

Georges Lambrecht, Marc Debie, Guido Callewaert, Sandra Devos, 

Geert Devrieze, Kathleen Devliegere, Eddy Duyck, Jan De Potter, 

Caroline Lannoo, Youri Delporte, Pavel Verstraete, Stefaan Lambrecht, 

Paul De Blanck, Kimberly Velghe, gemeenteraadsleden; 

Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris 

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

Hilde Debommarez, gemeenteraadslid; 

Marc Debie, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 20; 

Guido Callewaert, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4; 

Kimberly Velghe, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Afwezig:  

 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring verslag vorige zitting - openbare zitting 

De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de vorige 

gemeenteraadszitting. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

2. Vaststellen kastekort dienst vrije tijd/aansprakelijkheid gemeentesecretaris 

Gelet op de inbraak in de burelen van de dienst vrije tijd op 23 augustus 2017; 

Gelet dat er bij deze inbraak € 460 werd gestolen uit de dagelijkse startkassa; 

Gelet op het proces-verbaal opgemaakt door de lokale politie – PZ Midow op 6 september 

2017; 

Gelet op art. 100, §3 gemeentedecreet: “De secretaris kan, na eensluidend advies van de 

financieel beheerder, de kasverrichtingen opdragen aan een of meer personeelsleden van de 

gemeente. De betrokken personeelsleden staan in voor de kasverrichtingen onder de 

voorwaarden bepaald in het interne controlesysteem. De betrokken personeelsleden kunnen de 

aan hen toevertrouwde bevoegdheden niet weigeren als hun functieomschrijving erin 

voorziet.”; 

Gelet op art. 162, §2 gemeentedecreet: “De gemeentesecretaris kan, na advies van de 

financieel beheerder, onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde personeelsleden van de 

gemeente die onder zijn gezag staan, belasten met de inning van geringe dagontvangsten”; 

Overwegende dat door diefstal een kastekort werd gegenereerd; 

Overwegende dat de gemeentesecretaris geen aansprakelijkheid treft voor dit kastekort, gelet 

op de oorzaak van het kastekort, namelijk een diefstal met braak en/of inklimming door 

onbekenden; 

De gemeenteraad wordt verzocht het kastekort vast te stellen en de gemeentesecretaris niet 

aansprakelijk te stellen voor het kastekort bij de dienst vrije tijd. 

Gelet dat mevrouw Ingrid De Belser als waarnemend gemeentesecretaris, de heer 

Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris, vervangt; 

Vastgesteld met eenparigheid van stemmen. 



3. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 12 december 2017 - 

Psilon 

Gelet dat de gemeente wordt opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering van 

Psilon op 12 december 2017, met vermelding van de agenda: 

1. Vaststelling werkprogramma 2018 

2. Vaststelling begroting 2018; 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de aan te duiden 

vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de 

raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

4. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering 

van 12 december 2017 - Psilon 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde algemene 

vergadering wordt voorgesteld: 

- Vertegenwoordiger: mevr. Daisy Haydon 

- Plaatsvervanger: mevr. Rachida Abid 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

5. Goedkeuring agenda, vaststellen mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervanger 

buitengewone algemene vergadering op 18 december 2017 - Gaselwest 

Gelet dat de gemeente Wielsbeke voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas 

deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij 

voor Gas en Elektriciteit van het Westen. 

Gelet dat de gemeente Wielsbeke per aangetekend schrijven van 18 september 2017 werd 

opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van 

Gaselwest die op 18 december 2017 plaats heeft in het Eandis-gebouw, President 

Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk met volgende agenda: 

1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en 

inkanteling van deel Figga in Gaselwest 

1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van 

de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten 

van Figga in Gaselwest 

1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking 

zijn gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Figga, 

de overnemende opdrachthoudende vereniging Gaselwest en de overnemende 

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig 

de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name: 

 a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek 

van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende 

vereniging en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende 

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

 b. de volgende bijzondere verslagen: 

  (i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel 

overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen 



  (ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel 

overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen 

 De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de 

vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen 

en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van 

vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen 

1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich 

hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing 

betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel 

en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit 

1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 

voorwaarden en tijdsbepaling 

1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel 

opgenomen opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende 

voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken 

rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen 

zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het 

splitsingsvoorstel: 

 a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing 

door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele 

vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende 

vereniging Figga: 

  (i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met zetel te President 

Kennedypark 12, 8500 Kortrijk 

  (ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel 

 b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva 

 c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten 

gevolge van de splitsing 

 d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het 

kapitaal ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten 

om dit in overeenstemming te brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van 

het kapitaal 

 e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging 

van het doel door toevoeging van volgende activiteiten:  

  (i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in 

Publigas en Publi-T 

  (ii)  het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige 

financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende 

gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de 

verkrijgende vereniging en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in 

hun budget en 

  (iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding 

  en kennisneming in dit verband van het  bijzonder verslag van de raad van bestuur 

en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de staat van activa en 

passiva per 30 juni 2017 in het kader van artikel 413 van het Wetboek van 

vennootschappen 

 f.  Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 

30, 31, 32 en 37bis van de statuten ten einde onder meer de werking van de 

vereniging in overeenstemming te brengen met de ingevolge de splitsing verkregen 



vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij 

de agenda 

1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de 

subactiviteit Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere 

financieringen die door de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 

zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van 

aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun 

budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden rechten 

1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen 

waarvan participaties overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de 

splitsing, in het bijzonder de ondernemingen Publi-T en Publigas 

1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties 

nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het 

splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur 

1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 

desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing 

en statutenwijziging, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met 

mogelijkheid van subdelegatie voor de punten g., h. en i., om: 

 a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand 

te doen, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het 

volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van deze opschortende 

voorwaarden 

 b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten 

aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast te stellen 

 c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes 

vastgelegd in het splitsingsvoorstel 

 d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op 

basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te 

splitsen vereniging en de  overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend 

volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag 

over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 

2017 

 e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van 

bestuur, de nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de 

te splitsen vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het 

splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te 

schrijven in het register van deelnemers 

 f.  het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in 

boekhoudkundige continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de 

statuten hieraan aan te passen 

 g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg 

de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit 

vloeiende kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, authentiek vast te 

stellen 

 h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen 

wat nodig of nuttig kan zijn 

 i.  alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de 

beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de 

splitsing in de meest brede zin 



2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeen-

telijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 

boekjaar 2018 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018. 

3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van 

Gaselwest aan Eandis System Operator cvba.  

4. Statutaire benoemingen. 

5. Statutaire mededelingen. 

Gelet dat een dossier met documentatiestukken, uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting 

van 8 september 2017, aan de gemeente Wielsbeke overgemaakt werd; 

Gelet dat er eveneens verwezen wordt naar het dossier dat de dienstverlenende vereniging 

Figga aan de gemeente Wielsbeke heeft overgemaakt in het kader van haar algemene 

vergadering die zij op 18 december e.k. organiseert; 

Gelet dat de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Figga, van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier 

cvba te kennen hebben gegeven te willen overgaan tot een algehele splitsing van de activa en 

passiva van Figga waarbij Gaselwest en Zefier elk een gedeelte van de activiteiten van Figga 

overnemen; 

Gelet dat dit eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich meebrengt die ervoor zorgen 

dat de bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen 

vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden; 

Gelet dat de vertegenwoordiger dhr. Guido Callewaert en plaatsvervanger mevr. Sandra Devos 

reeds aangeduid werden tijdens de gemeenteraad van 30 januari 2016; 

De gemeenteraad wordt verzocht, overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende 

de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zijn goedkeuring te verlenen aan de 

agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de 

voorgestelde splitsing door overneming en aan de voorgestelde statutenwijzigingen, alsook 

aan het mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervanger en deze opdracht te geven 

zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

6. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 19 december 2017 - Imog 

Gelet op het schrijven van Imog met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering 

van 19 december 2017, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda: 

1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2018 

2. Begroting 2018 

3. Mededeling: Uittreding provincie 31 december 2018 cfr decreet intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden 

4. Varia  

De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de aan te duiden 

vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de 

raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 



7. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering 

van 19 december 2017 - Imog 

Gelet op het schrijven van Imog met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering 

van 19 december 2017; 

Gelet dat er een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde buitengewone 

algemene vergadering dient aangesteld te worden:  

- vertegenwoordiger: Sandra Devos 

- plaatsvervanger: Carlos Verbrugghe; 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

8. Lokaal toewijzingsreglement voor ouderen (65+) voor toewijzing van sociale 

huurwoningen - aanpassing adressenlijst 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2012 betreffende de invoering 

van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen en de bijhorende adressenlijst van 

woningen die bij voorrang aan ouderen 65+ kunnen worden toegewezen, gewijzigd bij 

beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2015 met aanpassing van de adressenlijst na 

advies van het lokaal woonoverleg; 

Gelet dat het de bedoeling is om de twee appartementen gelegen in de Mgr. 

Debrabanderestraat 25/1.01 en 25/1.02, eigendom van de gemeente, te verhuren volgens de 

bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur; 

Gelet dat gezien de ligging en de inrichting van de appartementen het aangewezen is om deze 

bij voorrang toe te wijzen aan de doelgroep 65+; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 oktober 2017; 

Gelet dat werd voorgesteld om de 2 appartementen toe te voegen aan de adressenlijst van 

woningen die bij voorrang aan ouderen kunnen toegewezen worden; 

Gelet dat deze aanpassing van de adressenlijst via eenvoudig verzoek aan Wonen-Vlaanderen 

kan geregeld worden op basis van een gemeenteraadsbeslissing; 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

U. onthoudt zich en U. fractie verwijst naar Unia inzake discriminatie bij het toewijzen 

van deze sociale huurwoningen; 

Uitslag van de stemming: 

12 ja-stemmen 

7 onthoudingen 
 

 

 

9. Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur van de jaarrekening 2016 - OCMW 

Gelet op het schrijven van 31 augustus 2017 van de provinciegouverneur, kenmerk 2017-6739 

betreffende het goedkeuringsbesluit definitieve vaststelling van de jaarrekening 2016 van het 

OCMW door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 28 augustus 2017; 

De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 



10. Kennisname budgetwijziging 2017/2 - OCMW 

Gelet op het ontwerp van budgetwijziging 2017/2 van het OCMW; 

Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 17 oktober 

2017; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2017 houdende de goedkeuring van het 

aangepast meerjarenplan 2017/1; 

Gelet dat het ontwerp van budgetwijziging voorgelegd wordt aan de OCMW-raad van 25 

oktober 2017 houdende de vaststelling van de budgetwijziging 2017/2; 

Gelet dat de gemeentelijke bijdrage onveranderd blijft ten opzichte van het oorspronkelijke 

exploitatiebudget; 

De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de budgetwijziging 2017/2 – OCMW; 

Waarvan kennisname.
 

 

 

 

11. Kennisname begrotingswijziging 2017 nr.2 (gewone dienst) - PZ Midow 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 29 september 2017 betreffende de goedkeuring 

van de politiebegrotingswijziging nr. 2 (gewone dienst) dienstjaar 2017 van de politiezone 

Midow; 

Gelet op de voorgelegde begrotingswijziging 2017 nr. 2 (gewone dienst); 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie voor 2017 ongewijzigd blijft; 

De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname.
 

 

 

 

12. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2018 aan de lokale politie PZ Midow 

Gelet op de voorbereidingen van budget 2018 voor de gemeente en van de begroting voor de 

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

2018; 

Gelet op de gemeentelijke dotatie voor 2018 aan de politiezone MIDOW, voorzien in het 

ontwerp van begroting, voor een bedrag van € 782.423,00; 

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

5 oktober 2017, en dat ter inzage ligt voor de raadsleden; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 oktober 2017 de 

dotatie voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring; 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

13. Kennisname begrotingswijziging 2017, begroting 2018 en de gemeentelijke exploitatie- 

en investeringsdotatie 2018 - Fluvia 

Gelet op de ontvangst op 3 oktober 2017 van de begrotingswijziging 2017, de begroting 2018 

en de gemeentelijke exploitatie- en investeringsdotatie 2018 van de hulpverleningszone 

Fluvia; 

De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname.



14. Goedkeuring contract met Wind4Flanders met oog op vestiging van een recht van 

overhang & erfdienstbaarheid Non aedificandi 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 9 juli 2015 betreffende goedkeuren (optie) contract 

Electrabel met oog op realisatie van een windturbineproject industriezone Wielsbeke 

D’Hooie; 

Gelet op het aangetekend schrijven van 2 maart 2016 waarbij werd gemeld dat voor de 

realisatie van het windturbineproject het contract werd overgedragen naar Wind4Flanders 

cvba; 

Gelet op het aangetekend schrijven van 2 maart 2016 van Wind4Flanders waarbij werd 

bevestigd dat zij overgaan tot de uitvoering van het windturbineproject en dat zij gebruik 

wensen te maken van de optie, zoals toegestaan werd in het contract; 

Gelet op de realisatie van de windturbine op de industriezone Wielsbeke D’Hooie in februari 

2017 door Wind4Flanders cvba; 

Gelet op de vraag van 5 september 2017 van Wind4Flanders cvba om het optie(contract) in 

kader van externe bankfinanciering van de windturbine om te zetten naar een daadwerkelijke 

overeenkomst en volgende aanpassingen doorgevoerd werden aan de overeenkomst:  

 Aanduiding van de nieuwe (huidige) kadastrale gegevens (zie artikel 0 definities) 

 Toevoeging art. 3.9 toestemming tot hypotheek, kennisgeving en instapverbintenis; 

Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 oktober 

2017 om akkoord te gaan met de omzetting van het (optie)contract naar een daadwerkelijke 

overeenkomst en de daarin opgenomen aanpassingen; 

De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan het contract met 

Wind4Flanders met oog op vestiging van een recht van overhang & erfdienstbaarheid Non 

aedificandi. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

15. Vaststellen voorwaarden betreffende het verlenen van een visum door de financieel 

beheerder 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder artikelen 94 en 160, §2; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 2007 betreffende vaststellen van de 

voorwaarden waaronder de ontvanger de controle, bedoeld in artikel 160, §2 van het 

gemeentedecreet, uitoefent; 

Gelet op art. 121 van het Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de 

beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn waarin wordt bepaald dat de raad de volgende categorieën van 

verrichtingen niet kan uitsluiten van de visumverplichting: 

1° Aanstelling van statutaire personeelsleden; 

2° Aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur; 

3° Aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer; 

4° De verbintenissen waarvan het grensbedrag hoger is dan het bedrag, bepaald door de 

minister; 

5° De verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan 1 jaar en waarvan het 

jaarlijkse bedrag hoger is dan het bedrag, bepaald door de minister; 

6° De investeringssubsidies; 

Gelet op art. 19 van het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de 

modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van 

de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 



maatschappelijk welzijn waarin bepaald wordt dat de raad de volgende categorieën van 

verrichtingen niet kan uitsluiten van de visumverplichting: 

1° de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan 50.000 euro; 

2° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan 

het jaarlijkse bedrag hoger is dan 25.000 euro; 

Gelet op art. 92 van de nieuwe wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 die bepaalt 

dat overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000 euro (excl. BTW) 

tot stand kunnen komen via een aanvaarde factuur; 

Gelet dat in het gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 2007 betreffende vaststellen van de 

voorwaarden waaronder de ontvanger de controle, bedoeld in artikel 160, §2 van het 

gemeentedecreet, uitoefent, nog verwezen wordt naar de wet op de overheidsopdrachten van 8 

januari 1996, art. 122, 1, waarbij werd bepaald dat alle verrichtingen boven de 5.500 euro 

(excl. BTW) moeten onderworpen worden aan het voorafgaand visum; 

Overwegende dat op grond van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, een 

overheidsopdracht gegund mag worden op grond van aanvaarde factuur indien het geraamde 

bedrag lager is dan 30.000 euro (excl. BTW); 

Overwegende dat, gelet op de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, het drempelbedrag 

voor het verlenen van visum best gelijk wordt gesteld met het bedrag waarbij een 

overheidsopdracht kan gegund worden op grond van aanvaarde factuur, dit in belang van 

éénduidigheid en eenvoud; 

Overwegende dat deze gelijkstelling een aanzienlijke werklastvermindering met zich mee zou 

brengen voor de financieel beheerder; 

Overwegende dat het verhogen van de drempelwaarde voor voorafgaande visumverlening niet 

betekent dat een verbintenis onder voormelde drempelbedrag niet voor voorafgaand visum 

aan de financieel beheerder zou kunnen voorgelegd worden; 

Overwegende dat het verhogen van de drempelwaarde voor voorafgaande visumverlening niet 

geldt voor exploitatie- en investeringssubsidies; 

Overwegende dat de financieel beheerder zelf voorstander is om de drempelwaarde voor 

voorafgaande visumverlening op te trekken tot 30.000 euro (excl. BTW); 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 03 oktober 2017; 

De gemeenteraad wordt verzocht de voorwaarden waaronder de financieel beheerder de 

visumverplichting, bedoeld in artikel 160, §2 van het gemeentedecreet, uitoefent, vast te 

stellen. 

Vastgesteld met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

16. Advies en goedkeuring samenwerkingsprotocol proefproject inzet camera's tegen 

zwerfvuil 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 december 2016 

om interesse te tonen voor het proefproject rond de inzet van verplaatsbare camera’s inzake 

de handhaving van sluikstorten; 

Gelet dat er in het licht van preventie en opsporing van zwerfvuil de afvalintercommunale 

Imog investeerde in een verplaatsbaar camerasysteem dat ingezet kan worden op 

verschillende hotspots in de gemeente; 

Overwegende dat de afvalintercommunale Imog zal optreden als de verwerker van de 

camerabeelden en instaan voor: 

- Het plaatsen van de camera’s en de bijhorende pictogrammen in de nabijheid van de 

bewakingscamera; 



- Het bekijken van de camerabeelden; 

- Het opstarten van een GAS-dossier waar mogelijk of overmaken van de beelden aan 

de lokale politie indien nodig; 

Overwegende dat de afspraken hieromtrent tussen de gemeente Wielsbeke, de 

afvalintercommunale Imog en de politiezone MIDOW vastgelegd werden in een 

samenwerkingsprotocol; 

Overwegende dat de camerabeelden ter plaatse opgenomen en retroactief bekeken worden 

door de afvalintercommunale; 

Overwegende dat de camerabeelden bewaard worden voor een termijn van 1 maand en indien 

ze bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf of van schade tot het identificeren van 

een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer ze overgemaakt worden aan de 

lokale politie; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 september 2017 

om in te stappen in het proefproject betreffende de inzet van camera’s tegen zwerfvuil en 

sluikstort en om advies te vragen aan de korpschef; 

Gelet op het positief advies van de korpschef van 19 september 2017 voor het plaatsen van 

camera’s; 

Overwegende dat de gemeenteraad van de betrokken gemeente een positief advies dient te 

formuleren zoals voorzien in art. 5§2 van de wet van 1 maart 2007 tot regeling van de 

plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd bij wet van 12 november 

2009;  

Gelet op de goedkeuring van het samenwerkingsprotocol door de politiezone MIDOW in 

zitting van 29 september 2017; 

Overwegende dat de afvalintercommunale Imog 2 personeelsleden heeft die voldoen aan de 

bepalingen om aangesteld te worden tot intergemeentelijke vaststeller conform art. 330 2° van 

het Algemeen Politiereglement; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 oktober 2017; 

Gelet op art. 42 en 43 van het Gemeentedecreet; 

De gemeenteraad wordt verzocht een positief advies te verlenen betreffende de plaatsing van 

voorlopige bewakingscamera’s op openbare wegen en plaatsen op het grondgebied van de 

gemeente Wielsbeke door de afvalintercommunale Imog, het samenwerkingsprotocol goed te 

keuren en akkoord te gaan met de vaststelling van de heer Koen Delie en Louis Simoen 

(afvalintercommunale Imog) als intergemeentelijke vaststeller conform artikel 330 2° van het 

Algemeen Politiereglement. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

17. Goedkeuring statutenwijziging W13 wijk-werken 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de goedkeuring van het decreet betreffende wijk-werking door het Vlaams Parlement 

op 5 juli 2017, dat een hervorming impliceert van het huidige PWA-stelsel naar wijk-werken 

als voortraject voor Tijdelijke Werkervaring en dit vanaf 1 januari 2018; 

Gelet op het feit dat binnen dit decreet de lokale besturen verantwoordelijk worden gesteld 

voor het uitoefenen van de regierol voor de organisatie van wijk-werken; 



Overwegende de bespreking in de conferentie van burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen 

van 8 september 2017 en een verdiepend overleg op 14 september 2017 waarbij het voorstel 

werd geformuleerd om voor Zuid-West-Vlaanderen op het niveau van de OCMW-vereniging 

W13 de organisatie van wijk-werken te structureren; 

Overwegende dat Wielsbeke zal aansluiten bij de wijk-werking van regio Midden-West-

Vlaanderen;  

Gelet op de beslissing van de Raad van Beheer van W13 van 29 september 2017 om op te 

treden als wijk-werkorganisator en om de procedure tot wijziging van de statuten op te 

starten; 

Gelet op de algemene vergadering van W13 van 6 oktober 2017 waarin de statutenwijziging 

in het kader van wijk-werken werden goedgekeurd; 

Gelet op de vraag om overeenkomstig het OCMW-decreet de statuutwijziging ter 

goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelgenoten en ter kennisgeving 

voor te leggen aan de OCMW-raden van de deelgenoten; 

De gemeenteraad wordt verzocht de statutenwijziging goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 


