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OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 

Goedgekeurd met: 
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 8 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 neen-stem 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reglement op de erkenning van plaatselijke verenigingen: voorstel van aanpassingen. 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad in de zitting van 24 september 2008 tot goedkeuring 

van het reglement betreffende de erkenning van de plaatselijke verenigingen en bepalingen 

aangaande de uitkeringen van subsidies aan deze verenigingen; 

Gelet op de noodzaak tot aanpassing van voorgaande reglement van 24 september 2008; 

Gelet op het voorstel van de Dienst Vrije Tijd; 

Gelet op de adviezen uitgebracht door de jeugdraad, sportraad, seniorenraad, cultuurraad, en 

lokaal overleg kinderopvang; 

Het voorstel tot aanpassing van het besluit van de gemeenteraad in de zitting van 24 

september 2008 ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 30 mei 2012 voor te leggen. 

De WDV-fractie vraagt of de kerkfabriek in dit reglement ook is opgenomen. 
Antwoord: Inderdaad, sommige ’verenigingen’ pasten niet in de vorige categoriën, nu 
wel.  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Definitieve vaststelling straatnaam : wijziging straatbenaming gedeelte Molenstraat, 

oneven nrs. 137 t.e.m. 157 (Lapierrestraat) en de nieuwe verkaveling Molenstraat. 

De Gemeenteraad heeft in haar zitting van 28 maart 2012 een principiële beslissing genomen 

omtrent de straatnaam ‘Zwingelkotstraat’ voor de wegenis in een gedeelte van de Molenstraat, 

oneven nrs. 137 t.e.m. 157 (Lapierrestraatje) en de nieuwe verkaveling Molenstraat. 

Het openbaar onderzoek liep van 2 april 2012 t.e.m. 4 mei 2012 om 11.00 uur. 

Tijdens dit openbaar onderzoek werd één bezwaar/voorstel ingediend. 

Dit bezwaar/voorstel werd overgemaakt aan de Cultuurraad die in haar zitting van 14 mei 

2012 hieromtrent advies verleende om het oorspronkelijk advies te behouden. 

Er wordt dan ook voorgesteld om de naam ‘Zwingelkotstraat’ te weerhouden voor de wegenis 

in een gedeelte van de Molenstraat, oneven nrs. 137 t.e.m. 157, en de nieuwe verkaveling 

Molenstraat. 

De WDV-fractie merkt op dat de huisnummers 137 tot 157 wegvallen en vraagt of er 
een hernummering komt. 
Antwoord: Vermoedelijk komt er een hernummering, na de nieuwe straatnaam. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

4. Interlokale Vereniging Associatie Midwest - aanvullende overeenkomst : goedkeuring. 
Sinds 2005 komen de burgemeesters van de gemeenten uit de regio Roeselare – Tielt bijeen in 
het Midwestoverleg.  
De voorbije jaren is de samenwerking in de regio én tussen de gemeenten van de regio sterk 
toegenomen. Met een actieve werking van het Midwestoverleg, de gebiedsgerichte werking 
van de provincie, de toenemende regionale werking in de WVI en de initiatieven van RESOC 
werd een structurele ondersteuning uitgebouwd rond deze regionale samenwerking. 
De studie naar schaalveranderingen die in 2010 werd uitgevoerd, bevestigt dat er op veel 
beleidsdomeinen wordt samengewerkt in de regio. Anderzijds toont deze studie ook aan dat 
de bestaande structuren en samenwerkingsverbanden niet altijd even transparant en efficiënt 
zijn.  
Tegelijkertijd neemt de nood aan gespecialiseerde expertise bij de gemeenten toe. Lokale 
besturen (gemeenten, OCMW’s, ….) beschikken niet altijd over de mogelijkheid om deze 
expertise alleen uit te bouwen. Ook de samenwerkingsverbanden vragen om professionele 
ondersteuning. 
Tot op heden beschikt de regio niet over een schelpstructuur die de lokale besturen uit de 
regio Midden-West-Vlaanderen zou toelaten om personeelsleden of expertise te delen voor 
uitdagingen en verantwoordelijkheden die gelijkaardig zijn in de verschillende besturen of die 
de samenwerking tussen lokale overheden kan faciliteren. Ook is er geen structuur om nieuwe 
samenwerkingsvormen onder te brengen of bestaande te heroriënteren. 
De oprichting van een interlokale vereniging kan zorgen voor dergelijke schelpstructuur. Het 
is op vandaag de meest geschikte juridische vorm en kan ook het snelste worden opgestart. 
Eventueel kan later gekozen worden voor een structuur die beter aansluit bij de vragen en 
uitdagingen die zich dan stellen. 
Aan deze interlokale vereniging wordt een afsprakenkader gekoppeld om de wederzijdse 
rechten en plichten van de toetredende partners vast te leggen.  
Voor elk te delen personeelslid of expertise wordt een aanvullende overeenkomst opgemaakt 
bij de algemene overeenkomst van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest, 
Thans wordt een aanvullende overeenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad 
voor het aanstellen van een coördinator Midwestoverleg- Beheerscomité Interlokale 
Associatie Midwest. 
De WDV-fractie heeft twee vragen: 

1. Zullen documenten zoals jaarrekeningen, begrotingen aan de gemeenteraad 
voorgelegd worden? 

2. Hoeveel kosten brengt deze ILV (Interlokale vereniging) met zich mee? 



Antwoord: Binnen Midwest is er geopteerd voor de lichtste vorm van 
intergemeentelijke samenwerking, namelijk de ILV. 
De rekeningen en begrotingen zullen cfr. de overeenkomst voorgelegd worden. 
Op de website staat er een link met de studie van Prof F De Rynck, waarbij een 70-
tal samenwerkingsverbanden opgesomd zijn. De kostprijs is heden niet gekend. 
Goedgekeurd met: 
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
WDV: 8 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 onthouding. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kennisname van het inhoudelijk en financieel evaluatieverslag van 2011 van de 

Huisvestingsdienst Regio Izegem. 

De Gemeenteraad van Wielsbeke keurde in haar zitting van 28 maart 2012 de wijziging en de 

verlenging van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging 

Woonbeleid regio Izegem goed. 

In deze overeenkomst met statutaire draagkracht voorziet artikel 24 dat jaarlijks een 

inhoudelijk en financieel evaluatieverslag over de behaalde resultaten van deze 

intergemeentelijke samenwerking wordt voorgelegd, o.m. aan de gemeenten die deze 

overeenkomst ondertekenden. 

De Huisvestingsdienst Regio Izegem maakt dan ook het Jaarverslag 2011, zijnde het 

inhoudelijk en financieel evaluatieverslag van 2011 van de Huisvestingsdienst Regio Izegem 

over aan de Gemeente Wielsbeke, en dit ter kennisname van de Gemeenteraad. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. FIGGA - Algemene vergadering van 22 juni 2012 - Goedkeuren agenda en aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

De vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde algemene vergadering zijn: 

- mevr. Magda Deprez werd aangeduid als vertegenwoordiger voor de gemeente 

Wielsbeke (gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2007) 

Let wel: Mevr. Magda Deprez is lid van de Raad van Bestuur van Figga; bestuurders 

van Figga kunnen geen vertegenwoordiger (volmachtdrager) zijn voor de algemene 

vergadering 

- dhr. Gaby Benoit werd aangeduid als plaatsvervanger voor de gemeente Wielsbeke 

(gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2007) 

Gelet dat de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

algemene vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: dhr. Gaby Benoit 

- plaatsvervanger: dhr. Rik Buyse 

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. Gaselwest - Goedkeuren agenda van de Algemene Vergadering van 22 juni 2012 en de 

statutenwijziging. 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 5 april 2012 werd opgeroepen 

deel te nemen aan de Algemene Vergadering van GASELWEST die bijeengeroepen wordt op 

22 juni 2012 te Roeselare in de Evenementenhal Schiervelde; 

Vertegenwoordiger: Guido Callewaert (gemeenteraad van 31/03/2009). 

Plaatsvervanger: Sandra Devos (gemeenteraad van 28/02/2007). 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de 

algemene vergadering en aan de statutenwijziging. 

De WDV-fractie is niet akkoord met de vertegenwoordiger, wel met de 
plaatsvervanger. 
Goedgekeurd met: 
CD&V/N-VA: 10 ja-stemmen 
Onafhankelijk lid: 1 ja-stem 
WDV: 8 neen-stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Wielsbeke: sportgemeente van Vlaanderen 2013 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 met inbegrip van alle latere 

wijzigingen, in het bijzonder artikel 42; 

Gelet op de open oproep – kandidaatstelling sportgemeente van Vlaanderen 2013 in 2009; 

Gelet op het dossier (met bijhorende financiële prognose) tot kandidaatstelling sportgemeente 

van Vlaanderen 2013, zoals opgesteld door de sportdienst ;  

Gelet op het feit dat de Vlaamse Regering een subsidie van 75.000,00 euro voorziet in het jaar 

dat voorafgaat aan het jaar waarin de stad of gemeente de titel van Sportgemeente van 

Vlaanderen draagt en van 75.000,00 euro tijdens het jaar zelf ; 

Gelet op het positief advies op 20 april 2009 van de Wielsbeekse Sportraad om het project 

“ikke ook” in te dienen bij de kandidaatstelling sportgemeente van Vlaanderen 2013 ; 

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 29 mei 2009 om 

het dossier “ikke ook” in te dienen bij de kandidaatstelling sportgemeente van Vlaanderen 

2013; 

Gelet op de brief van Vlaams Minister van Sport Philippe Muyters van 16 april 2012 met de 

mededeling dat de gemeente Wielsbeke uitverkozen wordt tot Vlaamse Sportgemeente 2013; 

Gelet op het voorontwerp van beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de 

gemeente Wielsbeke; 

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen op 7 mei 2012 over het 

ontwerp van beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente 

Wielsbeke, 

Hierbij wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het dossier “Wielsbeke sportgemeente van 

Vlaanderen 2013” met bijhorende financiële prognose en de beheersovereenkomst tussen de 

Vlaamse Gemeenschap en de gemeente Wielsbeke inzake de titel: “Wielsbeke: sportgemeente 

van Vlaanderen 2013” goed te keuren. 

De WDV-fractie wenst proficiat met dit dossier en zeker aan de mensen die dit 
dossier hebben opgemaakt. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 



9. Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve - rekening 2011 - Kennisname van 

de goedkeuring door dhr. Gouverneur. 

Gelet op de brief DBS 2012-2798FE 2011/59/4/R van 16 april 2012 en het besluit en een 

opmerking van 16 april 2012 van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de rekening 

over het boekjaar 2011 van de kerkfabriek Sint-Bavo te Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

10. Kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem - rekening 2011 - Kennisname van de 

goedkeuring door dhr. Gouverneur. 

Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de rekening over het 

dienstjaar 2011 van het kerkbestuur “Sint-Brixius” van 17 april 2012, per brief verstuurd op 

19 april 2012 onder de referentie DBS 2012-4654/FE - 2011/59/3/R, ontvangen op 20 april 

2012, die ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

11. Lokale politie MIDOW - dienstjaarrekening 2003 - kennisname. 

Gelet dat de begrotingsrekening 2003 werd nagezien en aangenomen door de politieraad van 

de Lokale Politiezone MIDOW 5454 in openbare vergadering van 16 april 2012; 

Gelet dat de gemeenteraad kennis neemt van de dienstjaarrekening 2003; 

De dienstjaarrekening 2003 van de politiezone MIDOW ligt ter inzage op het gemeentehuis. 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

12. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Jaarvergadering 19 juni 2012. 

Goedkeuren agenda. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger 

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

De WDV-fractie vraagt om de financiële situatie goed op te volgen. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

 

 

 

 

 

13. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Jaarvergadering van 19 juni 

2012. Aanduiden vertegenwoordiger. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger voor hogergenoemde gewone algemene 

vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger : Benoit Gaby. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 


