
GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2017 

 
Aanwezig: Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeenteraad; 

Jan Stevens, burgemeester; 

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

Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen; 

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

Geert Devrieze, Eddy Duyck, Jan De Potter, Caroline Lannoo, Pavel Verstraete, 

Stefaan Lambrecht, Paul De Blanck, Kimberly Velghe, gemeenteraadsleden; 

Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Hilde Debommarez, Kathleen Devliegere, Youri Delporte, gemeenteraadsleden 

Afwezig:  

 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren 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 aangepaste Rechtspositieregeling (RPR) gemeentepersoneel 

N.a.v. wetswijzigingen en het besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2016 dient de RPR 

aangepast te worden. 

De gemeenteraad wordt verzocht het RPR vast te stellen. 

Vastgesteld met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

3. Goedkeuren aanpassingen algemeen politiereglement (APR) 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2010 betreffende de goedkeuring van het 

algemeen politiereglement (APR), laatst gewijzigd op 4 juni 2015, 28 september 2016 en 26 

januari 2017; 

Overwegende de evaluatie van 21 april 2017 van het huidige APR door de politiezone 

MIDOW en de 5 MIDOW gemeenten; 

Overwegende dat het overleg heeft geleid tot een aantal aanpassingen van het huidige APR 

wat betreft het algemeen en zonaal gedeelte, meer bepaald:  

1. Art. 125: schrappen “doch uiterlijk de zesde dag”  

2. Art. 131, 4°: schrappen 

3. Art. 133, 9°: schrappen “en sociale honden”  

4. Ar. 134 en 135: schrappen “zaterdagnamiddag” 

5. Art. 135, 3°: schrappen 

6. Art. 205: de oppervlakte (intra muros) schrappen “1,00 m
2 

/persoon” 

7. Art. 332, 4
de

 lid: veertien jaar vervangen door zestien jaar (niet voor Dentergem en 

Meulebeke) 

8. Art. 348, 1
ste

 lid: Dentergem en Meulebeke, zestien jaar vervangen door veertien jaar 

9. Art. 349, 1
ste

 lid: veertien jaar vervangen door zestien jaar (niet voor Dentergem en 

Meulebeke) 



De gemeenteraad wordt verzocht het aangepast algemeen politiereglement goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

4. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Kostendelende Vereniging (KDV) 

Intergemeentelijk Informatiebeheer 

Gelet dat onder impuls van het Midwestoverleg en andere regionale partners, de 

samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen sinds de oprichting van de Interlokale 

Vereniging (ILV) Associatie Midwest (2012), sterk toegenomen is. De besturen uit de regio 

Midden-West-Vlaanderen zijn samen met WVI partners in deze ILV Associatie Midwest. 

Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen structureel te 

ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van intergemeentelijk personeel; 

Gelet dat tot op heden, voor het aanwerven en tewerkstellen van intergemeentelijk personeel, 

een aanvullende overeenkomst aan de ILV Associatie Midwest werd goedgekeurd door de 

respectievelijke deelnemende besturen; 

Gelet dat door een wijziging in de BTW-wetgeving, het delen van personeel met een 

tewerkstelling via de ILV Associatie Midwest alsook via een intercommunale, in casu WVI, 

BTW – plichtig wordt; 

Gelet dat conform de BTW-wetgeving voor het delen van intergemeentelijk personeel een 

kostendelende vereniging opgericht wordt waardoor geen BTW dient te worden verrekend. 

Gelet dat de ‘kostendelende vereniging informatiebeheer’ de tewerkstelling van een pool van 

medewerkers voor regio Westhoek en de regio Midden-West-Vlaanderen beoogt via WVI. In 

deze pool wordt o.a. een ICT-medewerker, een ICT-coördinator en een medewerker 

informatieveiligheid tewerkgesteld; 

Gelet dat voor regio Midwest het concreet gaat om de tewerkstelling van een ICT-

medewerker voor de besturen Lichtervelde, Moorslede, Oostrozebeke en Wielsbeke.  

Gelet dat de ICT-coördinator wordt tewerkgesteld in Tielt, Ruiselede, Hooglede, 

Oostrozebeke en 1 dag voor de volledige regio Midwest; 

Gelet dat conform de afspraken gemaakt op het Midwestoverleg van 29 november 2016 de 

loonkost voor de regionale tewerkstelling gedurende 1 dag per week, evenredig verdeeld 

wordt onder de 16 besturen; 

Gelet op de vacature ICT-medewerker, vacant verklaard op 10 mei 2017 in het directiecomité 

van WVI; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst ‘Kostendelende Vereniging Intergemeentelijk 

Informatiebeheer - WVI’ (KDV-IGIB-WVI) ontvangen op 19 mei 2017; 

De gemeenteraad wordt verzocht de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 

U. fractie onthoudt zich omdat men bedenkingen heeft of de BTW effectief 

gerecupereerd kan worden. 

Uitslag van de stemming: 

11 ja-stemmen 

7 onthoudingen 
 

 

 

5. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Kostendelende Vereniging (KDV) 

Intergemeentelijke GIS-werking 

Gelet dat onder impuls van het Midwestoverleg en andere regionale partners, de 

samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen sinds de oprichting van de Interlokale 



Vereniging (ILV) Associatie Midwest (2012), sterk toegenomen is. De besturen uit de regio 

Midden-West-Vlaanderen zijn samen met WVI partners in deze ILV Associatie Midwest. 

Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen structureel te 

ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van intergemeentelijk personeel; 

Gelet dat tot op heden, voor het aanwerven en tewerkstellen van intergemeentelijk personeel, 

een aanvullende overeenkomst aan de ILV Associatie Midwest werd goedgekeurd door de 

respectievelijke deelnemende besturen; 

Gelet dat door een wijziging in de BTW-wetgeving, het delen van personeel met een 

tewerkstelling via de ILV Associatie Midwest alsook via een intercommunale, in casu WVI, 

BTW – plichtig wordt; 

Gelet dat conform de BTW-wetgeving voor het delen van intergemeentelijk personeel een 

kostendelende vereniging opgericht wordt waardoor geen BTW dient te worden verrekend. 

Gelet dat de ‘Kostendelende Vereniging GIS-werking’ de tewerkstelling van een GIS-

coördinator voor de regio Midden-West-Vlaanderen beoogt via WVI; 

Gelet dat Wouter Verhelst reeds, met de ‘aanvullende overeenkomst Interlokale Vereniging 

Associatie Midwest – Aanstellen intergemeentelijke GIS-coördinator’ via WVI tewerkgesteld 

wordt in de besturen Ledegem, Lichtervelde, Ruiselede, Tielt, Wingene en Wielsbeke; 

Gelet dat deze aanvullende overeenkomst komt te vervallen en ondervangen wordt door de 

nieuwe samenwerkingsovereenkomst ‘Kostendelende Vereniging GIS-werking’; 

Gelet dat conform de afspraken, gemaakt op het Midwestoverleg van 29 november 2016, de 

intergemeentelijke GIS-coördinator gedurende 1 dag per week voor de regio wordt 

tewerkgesteld en de loonkost voor deze regionale tewerkstelling gedurende 1 dag per week, 

evenredig verdeeld wordt onder de 16 besturen; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst ‘Kostendelende Vereniging GIS-werking’ 

ontvangen op 29 mei 2017; 

De gemeenteraad wordt verzocht de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 

U. fractie onthoudt zich omdat men bedenkingen heeft of de BTW effectief 

gerecupereerd kan worden. 

Uitslag van de stemming: 

11 ja-stemmen 

7 onthoudingen 
 

 

 

 

6. Vaststellen gemeenterekening 2016 

De gemeenterekening 2016 werd aan de gemeenteraadsleden bezorgd op 7 juni 2017. 

De gemeenteraad wordt verzocht de gemeenterekening 2016 vast te stellen. 

Schepen Rik Buyse licht de gemeenterekening toe. 

U. fractie stemt tegen om redenen dat er slechts 15% van de geraamde investeringen 

gerealiseerd worden en omdat er op pagina 9 een negatief saldo staat.  

Antwoord: Om een overheidsopdracht te kunnen gunnen dient het volledig bedrag 

voorzien te worden in het budget. De maandelijkse vorderingsstaten die in de rekening 

terugkomen starten pas vanaf aanvang van de werken. 

Uitslag van de stemming: 

11 ja-stemmen 

7 neen-stemmen 
 

 



7. Omslag brandweerkosten - definitieve afrekening forfaitaire bijdrage in de kosten van de 

brandweer 2011 en 2012: kennisname brief en besluit van de gouverneur 

Gelet op art. 10 §4 3° van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 

zoals gewijzigd door de wet van 14 januari 2013 inzake het adviesrecht van de gemeenteraad 

in deze materie; 

Gelet op het voorstel van definitieve afrekening voor de jaren 2011 en 2012, zoals 

meegedeeld bij het schrijven van 20 december 2016 van de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken – civiele veiligheid, de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen; 

Gelet op het advies van advocaat Arnoud Declerck, ontvangen op 9 januari 2017; 

Gelet op het schrijven ‘Erratum – Voorstel definitieve afrekening forfaitaire bijdragen 

brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en 2012’ van de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken – civiele veiligheid, de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, 

ontvangen op 11 januari 2017; 

Gelet op de voorgelegde afrekening; 

Gelet op de beslissingen van 10 januari 2017 van het college van burgemeester en schepenen 

en van 26 januari 2017 van de gemeenteraad waarbij negatief advies werd uitgebracht aan het 

voorstel van de provinciegouverneur inzake de definitieve afrekening van de omslag van de 

brandweerkosten voor de jaren 2011 en 2012; 

Gelet op het schrijven van de gouverneur betreffende het besluit genomen op 17 maart 2017 

houdende de definitieve afrekening van de forfaitaire bijdrage in de kosten van de brandweer 

voor de jaren 2011 en 2012; 

Gelet op het bijkomend schrijven van de gouverneur ontvangen op 8 juni 2017; 

De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

8. OCMW: negatief visum meerwerken Sociaal Huis 

Gelet op de e-mail van 17 mei 2017 van het OCMW Wielsbeke betreffende meerwerken aan 

het Sociaal Huis; 

Gelet dat in deze mail verwezen wordt naar de beslissing van de raad voor maatschappelijk 

welzijn van 26 april 2017 betreffende de aanpassingswerken Sociaal Huis - overrulen visum 

financieel beheerder van 23 maart 2017; 

Gelet dat deze beslissing inhoudt dat de raadsleden de opdracht betreffende deze meerwerken 

op eigen verantwoordelijkheid viseren/overrulen; 

Gelet dat de betalingen zullen gebeuren met het krediet ingeschreven op de 

investeringsenveloppe Sociaal Huis weliswaar in overschrijding en dit in afwachting van de 

eerstvolgende budgetwijziging waarbij krediet van de investeringsenveloppe cafetaria zal 

overgezet worden naar de investeringsenveloppe Sociaal Huis voor een bedrag van maximum 

€ 68.521,18; 

Gelet dat deze beslissing samen met de beslissing van de financieel beheerder werd 

overgemaakt aan de provinciegouverneur in toepassing van artikel 163 van het OCMW-

decreet (overruling); 

De gemeenteraad wordt verzocht om de beslissing van het OCMW Wielsbeke betreffende de 

overruling van het negatief visum van de financieel beheerder inzake de meerwerken aan het 

Sociaal Huis goed te keuren. 

U. fractie stemt tegen om reden dat er verkeerde informatie werd gegeven aan de 

OCMW-raadsleden: op de eerste dagorde van de OCMW-raad van 28 juni 2017 stond 

er goedkeuring bij agendapunten 9 (strategisch meerjarenplan) en 10 



(budgetwijziging) en later werd dit vaststelling, met als gevolg dat er onduidelijkheid 

was i.v.m de stemming; 

Antwoord: Door de OCMW-voorzitter en -secretaris werd in de OCMW-raad van 28 

juni 2017 duidelijk gezegd dat het om een vaststelling ging van agendapunten 9 en 10 

en dat er moest gestemd worden over het meerjarenplan en de budgetwijziging. 

Uitslag van de stemming: 

11 ja-stemmen 

7 neen-stemmen 
 

 

 

9. Goedkeuring strategisch meerjarenplan 2014-2019, aanpassing 2017/1 - OCMW 

Gelet op het strategisch meerjarenplan 2014-2019, aanpassing 2017/1 - OCMW; 

Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 20 juni 2017; 

Gelet dat het ontwerp van het strategisch meerjarenplan voorgelegd wordt aan de OCMW-

raad van 28 juni 2017 houdende de vaststelling van het strategisch meerjarenplan 2014-2019, 

aanpassing 2017/1; 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

U. fractie stemt tegen om reden dat er verkeerde informatie werd gegeven aan de 

OCMW-raadsleden: op de eerste dagorde van de OCMW-raad van 28 juni 2017 stond 

er goedkeuring bij agendapunten 9 (strategisch meerjarenplan) en 10 

(budgetwijziging) en later werd dit vaststelling, met als gevolg dat er onduidelijkheid 

was i.v.m de stemming; 

Antwoord: Door de OCMW-voorzitter en -secretaris werd in de OCMW-raad van 28 

juni 2017 duidelijk gezegd dat het om een vaststelling ging van agendapunten 9 en 10 

en dat er moest gestemd worden over het meerjarenplan en de budgetwijziging. 

Uitslag van de stemming: 

11 ja-stemmen 

7 neen-stemmen 
 

 

 

10. Kennisname budgetwijziging 2017/1 - OCMW 

Gelet op het ontwerp van budgetwijziging 2017/1 van het OCMW; 

Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 20 juni 2017; 

Gelet dat het ontwerp van budgetwijziging voorgelegd wordt aan de OCMW-raad van 28 juni 

2017 houdende de vaststelling van de budgetwijziging 2017/1; 

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

aangepast meerjarenplan 2017/1; 

Gelet dat de gemeentelijke bijdrage in exploitatie stijgt ten opzichte van het oorspronkelijke 

exploitatiebudget; 

De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de budgetwijziging 2017/1 – OCMW; 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

11. Goedkeuren wegentracé ontwikkeling kantoren- en dienstenzone Lobeek 

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-, 

wegenis- en omgevingswerken voor de ontwikkeling van de kantoren- en dienstenzone 

Lobeek, ingediend bij het Vlaams Gewest op 22 februari 2017; 

Gelet dat het dossier volgende stukken omvat:  

- Aanstiplijst technische werken; 

- Vergunningsaanvraagformulier 

- Beschrijvende nota 

- Fotoreportage 

- Situatieplan 

- Ontwerpplannen 

- Project-MER Screeningsnota 

- Bijzonder bestek 

- Opmetingsstaat en raming der werken; 

De gemeenteraad wordt verzocht om het wegentracé goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

12. Goedkeuring reglement parking Ridder de Ghellinckstraat 

Gelet op het gemeentedecreet 15 juli 2005, meer bepaald art. 42; 

Gelet dat in de Ridder de Ghellinckstraat een vrachtwagenparking werd aangelegd, om 

tegemoet te komen aan het gebrek aan parkeergelegenheid voor vrachtwagens van inwoners 

van de gemeente Wielsbeke; 

Overwegende dat voor de ingebruikname van de vrachtwagenparking er een reglement dient 

te worden voorzien; 

De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan het reglement 

vrachtwagenparking Ridder de Ghellinckstraat. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

13. Goedkeuring aangepast toelagereglement kleine landschapselementen (KLE)  

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2009 houdende vaststelling van het 

subsidiereglement kleine landschapselementen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2016 om toe te treden tot het 

samenwerkingsverband Stad-land-schap ’t West-Vlaamse hart; 

Overwegende dat de provincie via het Stad-land-schap binnen de provinciale aandachtszones 

(relictlandschap Leievallei, aandachtsgebied kanaal Roeselare-Leie en Mandelvallei + Sint-

Baafs-Vijvebeek en Moerdijkbeek) een aanbod geeft met momenteel de volgende financiële 

tussenkomst: 

 Land- en tuinbouwbedrijven met hoofdinkomen uit agrarische activiteiten: 

o gratis op maat landschapsbedrijfsplan 

o gratis levering plantmateriaal 

o gratis aanplant en aanleg 

o gratis 2 jaar nazorg 



 Particulieren, bedrijven en natuurverenigingen in het buitengebied 

o opmaak plan, levering plantmaterialen en eventuele graafwerken: 70% subsidie 

o relictlandschap: aanplantingen + aanleg 70% subsidie 

Overwegende dat dit aanbod bestaat uit het inrichten met landschapselementen passend in het 

“typisch agrarisch landschap” van de streek; 

Overwegende dat het Stad-land-schap het voorstel doet om dit aanbod uit te breiden voor het 

ganse buitengebied van Wielsbeke en dit onder de volgende voorwaarden: 

 Bedrijfsintegratie landbouwbedrijven met hoofdinkomen uit agrarische activiteiten 

(vroegere landschapsbedrijfsplannen): 

o planopmaak 

o leveren en aanplanten (+ nazorg)van plantgoed, boombescherming,… 

o graven van poelen 

o 100% subsidie 

 De 100% subsidie wordt verdeeld onder de gemeente Wielsbeke (30%) 

en de provincie West-Vlaanderen (70%) 

 Particulieren, bedrijven en natuurverenigingen in het buitengebied 

(landschapsplannen) 

o planopmaak 

o leveren van plantgoed, boombescherming,… 

o graven van poelen 

o geen aanplanting 

o 70% subsidie – de overige 30% wordt betaald door de particulier 

 De 70% subsidie wordt verdeeld onder de gemeente Wielsbeke (30% 

van de 70% subsidie) en de provincie West-Vlaanderen (70% van de 

70% subsidie)  

Overwegende dat dergelijke regeling inhoudt dat particulieren en landbouwbedrijven in 

buitengebied een beroep kunnen doen op het Stad-land-schap voor het inrichten van hun 

gronden met KLE’s en het voor een duidelijke communicatie zorgt; 

Overwegende dat door dergelijk aanbod te bieden er een dubbele subsidie kan ontstaan voor 

de aanleg van KLE’s (kosten voor plan, materiaal, aanleg en nazorg worden betaald door 

provincie en gemeente en subsidie voor aanleg van KLE’s via de gemeente); 

Overwegende dat de milieudienst een aangepast reglement heeft opgemaakt voor het 

onderhoud van KLE’s met volgende wijzigingen: 

 Behoud subsidie voor onderhoud van knotbomen en poelen; 

 Wijzigen van subsidiebedrag voor onderhoud van een poel en knotboom met een 

maximumbedrag van 250 euro; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 juni 2017; 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

14. Goedkeuring reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten op de openbare 

kermissen 

Gelet op het gemeentedecreet 15 juli 2005, meer bepaald art.42; 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de 

organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006 en van 

22 december 2009 meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10 en eventuele latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 en latere wijzigingen betreffende de 



uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in 

kermisgastronomie, meer bepaald de artikelen 8 tot en met 24; 

Gelet dat artikel 8, §1 van voornoemde gewijzigde wet bepaalt dat de organisatie van 

ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen wordt geregeld bij 

gemeentelijk reglement;  

Gelet dat artikel 9§ 1 van voornoemde gewijzigde wet bepaalt dat de organisatie van 

ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en 

kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;  

Overwegende dat het huidige reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten op 

openbare kermissen goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 20 december 2007 op 

diverse punten diende te worden aangepast, namelijk:  

 Art. 2, §2: telefoonnummer plaatsmeester gewijzigd naar 056/67 32 44 of 056/67 32 40. 

 Art 3 toevoeging twee laatste leden:  

De nodige bewijsstukken moeten jaarlijks bezorgd worden aan het college van burgemeester 

en schepenen. Dit ten laatste 14 dagen voor het einde van het jaar. 

Ten einde de diversiteit van het aanbod te waarborgen, kunnen de vacante plaatsen enkel 

ingenomen worden door attracties die nog niet aanwezig zijn op de kermis. 

 Art. 8: duur van het abonnement 5 jaar in plaats van 3 jaar 

 Art. 11: uitbreiding schorsings- en opzeggingsmogelijkheden abonnement: 

o omwille van valsheid bij de aanvraag; 

o om aanhoudend verstoren van de goede orde op de kermis; 

o wegens geweld, zware bedreiging of zware belediging jegens de 

vertegenwoordiger van het gemeentebestuur belast met plaatsing van de kermis of 

jegens een orgaan of aangestelde van de gemeente; 

o wegens definitieve vermindering van het aantal standplaatsen; 

o omwille van drie niet-gewettigde afwezigheden tijdens een periode van maximum 

twee jaar; 

o bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan 

voorwaarden bepaald in artikel 12 van onderhavig gemeentelijk reglement. 

 Art. 13.1: verwijderd wegens dubbele vermelding. 

 Nieuw art. 14: onvoorziene omstandigheden. 

 Afdeling 3: verwijderd wegens dubbele vermelding en vervangen door slotbepalingen. 

De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het reglement betreffende 

de organisatie van kermisactiviteiten op de openbare kermissen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

15. OCMW: Toetreding tot OCMW-vereniging W13 

Gelet op de mail van 9 februari 2017 van het OCMW Wielsbeke, houdende vraag tot het 

verlenen van advies in verband met de toetreding van het OCMW Wielsbeke tot de OCMW-

vereniging W13; 

Gelet dat voornoemde vereniging bestaat uit 13 OCMW’s en CAW van Zuid-West-

Vlaanderen; 

Gelet dat W13 een gezamenlijk sociaal- en welzijnsbeleid voert voor de regio Zuid-West-

Vlaanderen zodat iedereen in de regio dezelfde kansen heeft op een menswaardig en 

kwaliteitsvol leven, de uitoefening van zijn grondrechten en toegang tot het welzijns- en 

zorgaanbod, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren; 



Gelet dat toetreding van het OCMW Wielsbeke tot W13 zal bijdragen om de efficiëntie 

binnen de eigen organisatie en de regio te verhogen, en de samenwerking zal bevorderen met 

de andere partners; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 februari 2017 

waarbij gunstig advies werd verleend om toe te treden van het OCMW Wielsbeke tot de 

OCMW-vereniging W13; 

Gelet op de goedkeuring van de OCMW-raad van 31 mei 2017 betreffende de toetreding van 

het OCMW tot W13; 

De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

U. fractie onthoudt zich. 

Uitslag van de stemming: 

11 ja-stemmen 

7 onthoudingen 
 


