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Caroline Lannoo, Youri Delporte, Pavel Verstraete, Stefaan Lambrecht,
Paul De Blanck, Kimberly Velghe, gemeenteraadsleden;
Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris
Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen verontschuldigd voor agendapunt 1;
Hilde Debommarez, gemeenteraadslid;
Kimberly Velghe, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1

Afwezig:

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige zitting - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de
vorige gemeenteraadszitting.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 18 december 2017 Figga
Gelet op het aangetekend schrijven ontvangen op 18 september 2017 en de aangetekende
nazending op 16 oktober 2017 waarbij de gemeente werd opgeroepen om deel te nemen aan
de zitting van de buitengewone algemene vergadering van Figga die plaats heeft op 18
december 2017 met bijhorende documenten en volgende agenda:
Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering
1. Statutaire benoemingen.
2. Statutaire mededelingen.
2b.
- Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal door incorporatie van reserves.
- Uitkering van een tussentijds dividend;
- Inschrijvingen op de kapitaalverhoging.
- Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering
3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in
Gaselwest en Zefier CVBA.
4. Kapitaalvermindering door afschaffing van de rekeningsector van de vereniging met
kengetal Fd en uitkering van het kapitaal en de reserves die op rekeningsector Fd betrekking
hebben ingevolge deze kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers.
5. Incorporatie van reserves van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fa in het
kapitaal tot volledige volstorting van de aandelen van de gemeenten Kluisbergen, Kortrijk,

Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Meulebeke, Nazareth, Pittem, Poperinge, Roeselare,
Spiere-Helkijn, Tielt, Veurne, Zonnebeke en Zulte in rekeningsector Fa.
6. Incorporatie van reserves van de vereniging in het kapitaal, derwijze dat de deelneming van
de vereniging in Wind4Flanders, die thans niet gefinancierd is met kapitaal maar deels met
reserves, voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal.
7. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van
de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de
Gemeenten van Gaselwest, de overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale
Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen 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.
8. 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.
9. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
10. 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
Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor
Gas en Elektriciteit van het Westen, 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 dragen activa en passiva;
c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van
de splitsing.

11. 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.
12. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met
inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om:
a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 9
afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het
voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk
is hiervan afstand te doen;
b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten
aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 9, 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, de overnemende vereniging en de overnemende vennootschap 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 Gaselwest OV en Zefier CVBA te verdelen over de
deelnemers van de 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 bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding
zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen;
g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;
h) 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.
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de
raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.

Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering
18 december 2017 - Figga
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde
buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld:
- Vertegenwoordiger: dhr. Vincent Herman
- Plaatsvervanger: dhr. Stefaan Lambrecht
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. Goedkeuring kapitaalverhoging Figga
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Figga;
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen in te tekenen op een kapitaalverhogingen
van Figga per aangetekend schrijven van 16 oktober 2017;
Gelet op het voorstel van incorporatie van reserves;
Gelet op het voorstel van liquidatie van de rekening courant;
Overwegende dat de raad van bestuur van Figga op 11 oktober 2017 heeft besloten over te
gaan tot een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten
verworven financieel vaste activa;
Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten
aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen
opvolgen;
Overwegende dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging de overtollige reserves uitgekeerd
zullen worden bij wijze van tussentijds dividend;
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het voorstel van
kapitaalverhoging, incorporatie van reserves, aanwending en storting van de rekening courant
en de storting van de overtollige reserves bij wijze van tussentijds dividend.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017 - WVI
Gelet op het aangetekend schrijven van 20 oktober 2017 waarbij de gemeente werd
opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van
de WVI die plaatsheeft op 21 december 2017, met alle bijhorende stukken en met volgende
agenda:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2017
2. Begroting 2018
3. Deelname WVI in DVV Westhoek
4. Deelname WVI in DVV Midwest
5. Benoemingen nieuwe bestuurders aandelen A: Marc Vanlerberghe (Izegem) en Mathijs
Goderis (Brugge)
6. Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A): Marc Vanlerberghe (Izegem)
regionaal comité Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis (Brugge), Krista Claeys (Oostende) en
Kristof Devos (Middelkerke), regionaal comité Oostende-Brugge
7. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging
8. Mededelingen;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen en de
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de
raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6.

Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering
van 21 december 2017 - WVI
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde
buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld:

- vertegenwoordiger: dhr. Rik Buyse
- plaatsvervanger: dhr. Guido Callewaert
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

U. fractie stemt tegen voor de plaatsvervanger.
Uitslag van de stemming:
12 ja-stemmen
8 neen-stemmen

7. Goedkeuring oprichting dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest
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;
Gelet dat de besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen samen met WVI partners zijn in
deze ILV Associatie Midwest;
Gelet dat deze regionale samenwerking als doelstelling heeft de deelnemende besturen
structureel te ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van
intergemeentelijk personeel, delen van expertise, voeren van regionale projecten en
gezamenlijke aankopen;
Gelet dat uit de gevoerde samenwerking blijkt dat de regio nood heeft aan een structuur met
rechtspersoonlijkheid
Gelet dat op 28 januari 2017 de gemeenteraad de nota ‘samen sterke besturen maken’ heeft
goedgekeurd. Hierbij werd een traject goedgekeurd waarbij de intergemeentelijke
samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen wordt gestructureerd en versterkt in
functie van de deelnemende besturen. Het bestuur engageert zich hierbij om actief de verdere
werking mee vorm te geven;
Gelet dat in navolging hiervan het overlegorgaan Midwest (conform art.25 van het decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS)), werd opgericht;
Gelet dat tijdens de bijeenkomsten van het overlegorgaan consensus werd gevonden over een
aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten voor de DVV Midwest, werden goedgekeurd
door het college in zitting van 2 mei 2017;
Gelet dat het overlegorgaan Midwest in zitting van 26 september 2017 het voorstel van
- grondige motiveringsnota,
- het bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de
daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de
bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging,
- een ondernemingsplan voor een periode van 8 jaar,
- en een ontwerp van statuten
goedkeurde;
Gelet op het overleg van 6 juli 2017 in het stadhuis te Roeselare met dhr. Walter Aerts en dhr.
Bart Wouters van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), in aanwezigheid van
de burgemeesters van Roeselare, dhr. Kris Declercq, Izegem, dhr. Bert Maertens en
Kortemark, dhr. Toon Vancoillie, de algemeen directeur van de West-Vlaamse
Intercommunale (WVI), dhr. Geert Sanders, en de coördinatoren van het Westhoekoverleg,
dhr. Dieter Hoet en het Midwestoverleg, Mevr. Saskia Verriest. Op dit overleg werd
opvolging gegeven aan de opmerkingen van ABB m.b.t. het ontwerp statuten en het ontwerp
bestuursplan. De documenten werden na aanpassing terug overgemaakt aan ABB waarop het
positieve advies volgde in het schrijven (e-mail) van dhr. Bruno Vanmarcke van 11 augustus
2017;

Gelet op de regionale infosessie van 25 oktober 2017 in het streekhuis te Roeselare waarbij
het afgelegde traject van intergemeentelijke samenwerking tot op heden, de doelstellingen van
de toekomstige dienstverlenende vereniging en de opgestelde documenten, werden toegelicht;
Gelet dat het goedkeuren van de toegezonden verwijzingsdocumenten nl. de motiveringsnota,
het bestuursplan, het ondernemingsplan en de ontwerp statuten, de oprichting van een nieuwe
dienstverlenende vereniging ‘Midwest’ inhoudt conform afdeling 3 van het DIS voor de
betrokken gemeenten en de WVI;
De gemeenteraad wordt verzocht de toegezonden verwijzingsdocumenten en de oprichting
van een nieuwe dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest goed te keuren.

Uitslag van de stemming:
12 ja-stemmen
8 onthoudingen

8. Goedkeuring aanpak samenwerkingsverbanden in regio Midden-West-Vlaanderen
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;
Gelet dat de besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen samen met WVI partners zijn in
deze ILV Associatie Midwest;
Gelet dat deze regionale samenwerking als doelstelling heeft de deelnemende besturen
structureel te ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van
intergemeentelijk personeel, delen van expertise, voeren van regionale projecten en
gezamenlijke aankopen;
Gelet dat uit de gevoerde samenwerking blijkt dat de regio nood heeft aan een structuur met
rechtspersoonlijkheid. Daarnaast is het een ambitie van de besturen om de vele
samenwerkingsverbanden die er zijn in de regio aan te pakken;
Gelet dat op 28 januari 2016 de gemeenteraad de nota ‘samen sterke besturen maken’
goedgekeurd heeft. Hierbij werd een traject goedgekeurd waarbij de intergemeentelijke
samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen wordt gestructureerd en versterkt in
functie van de deelnemende besturen. Het bestuur engageert zich hierbij om actief de verdere
werking mee vorm te geven;
Gelet dat in navolging hiervan de uitgangspunten voor de oprichting van de dienstverlenende
vereniging (DVV) Midwest goedgekeurd werden door het college van burgemeester en
schepenen in zitting van 2 mei 2017;
Gelet dat in 2010 het Midwestoverleg door F. De Rynck een studie liet uitvoeren naar
schaalveranderingen in de regio. De vele samenwerkingsverbanden die er zijn, werden hierin
opgelijst. Deze lijst werd de voorbije maanden door de respectievelijke thematische clusters
Midwest, verder gescreend;
Gelet dat dit leidt tot een overzichtsdocument en een samenvattende nota waarin de voor de
gemeenten relevante samenwerkingsverbanden zijn opgenomen en waarvoor elk
samenwerkingsverband een voorstel van aanpak is voorgelegd;
Gelet op de nota samenwerkingsverbanden in regio Midwest;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de nota ‘overzicht
samenwerkingsverbanden regio Midden-West-Vlaanderen’ en de voorgestelde aanpak.

Uitslag van de stemming:
12 ja-stemmen
8 onthoudingen

9.

Goedkeuring organiseren wijk-werken via de dienstverlenende vereniging (DVV)
Midwest
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;
Gelet dat de besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen samen met WVI, partners zijn in
deze ILV Associatie Midwest;
Gelet dat deze regionale samenwerking als doelstelling heeft de deelnemende besturen
structureel te ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van
intergemeentelijk personeel, delen van expertise, voeren van regionale projecten en
gezamenlijke aankopen;
Gelet dat het organiseren van wijk-werken via intergemeentelijke samenwerking een
opportuniteit voor de besturen biedt;
Gelet dat het Vlaams Parlement het decreet rond wijk-werken gestemd heeft in plenaire
zitting. Wijk-werken vervangt de wetgeving rond PWA (Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap). Dit in navolging van de zesde staatshervorming. Wijk-werken
wordt van kracht op 1 januari 2018;
Gelet dat Vlaanderen het wijk-werken zal organiseren als een werkervaringstraject van
maximum 1 jaar dat generieke competenties aanleert bij mensen die minder makkelijk
toegang hebben tot de arbeidsmarkt. De doelgroep zijn mensen met een afstand tot de
reguliere arbeidsmarkt waarbij toeleiding mogelijk is via de VDAB;
Gelet dat de Vlaamse Regering streeft naar een schaalgrootte van minimum 60.000 inwoners.
In de regio Midden-West-Vlaanderen bestaat er momenteel een goed uitgebouwde PWAwerking, die bijna gebiedsdekkend is;
Gelet dat het organiseren van wijk-werken op regionale schaal diverse keren besproken werd
op de cluster Midwest-welzijn, de intervisiegroep Midwest-welzijn en het Midwestoverleg;
Gelet dat aangezien zowel de gebruikers (waaronder de lokale besturen), alsook de PWAmedewerkers gebaat zijn met een instap in het nieuwe systeem wijk-werken, verklaarde het
college van burgemeester en schepenen zich in zitting van 18 juli 2017 akkoord met het
regionaal organiseren van wijk-werken via de dienstverlenende vereniging Midwest;
Gelet dat de 16 besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen zich via de collegebeslissing
principieel akkoord hebben verklaard met deze intergemeentelijke samenwerking. Op basis
van het inwonersaantal betekent dit dat de regio Midwest kan rekenen op 4 VTE die vanuit de
VDAB ter beschikking gesteld zullen worden. Deze mensen kunnen lokaal worden ingezet;
Gelet dat per cheque een vaste gebruikersprijs wordt voorzien. Hierbij wordt rekening
gehouden met de overheadkost voor de organisator (vb. werkingskosten, personeelskosten)
waarbij ook beroep kan gedaan worden op expertise om de wijkwerkers te begeleiden;
Gelet dat na bespreking op het Midwestoverleg geopteerd wordt om de prijs van de cheque
vast te leggen op € 5,95 en deze prijszetting en werking na 1 jaar te evalueren;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag van de stemming:
12 ja-stemmen
8 onthoudingen

10. Goedkeuring opstart filiaal Stedelijke Kunstacademie Waregem te Wielsbeke
De gemeenteraad,
Gelet op de schriftelijke vraag van de Stedelijke Kunstacademie Waregem via mail van

17 juni 2017 om de mogelijkheden rond een eventuele samenwerking tussen de
kunstacademie en gemeente Wielsbeke op het vlak van opleiding Beeld-Woord-Muziek te
bekijken;
Gelet op de daarop volgende gesprekken met schepen van onderwijs van de stad Waregem Jo
Neirynck en het directieteam van de Stedelijke Kunstacademie Waregem;
Gelet op de schatting van de jaarlijkse kosten voor een filiaal met zowel Beeld-WoordMuziek, opgemaakt door de Stedelijke Kunstacademie Waregem;
Gelet op het huidige (gemeentelijk en particulier) vrijetijdsaanbod muzische en beeldende
vorming;
Gelet dat de mogelijkheden en kansen bij een eventuele samenwerking met de Stedelijke
Kunstacademie Waregem bekeken werden;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 juli 2017
waarbij het gemeentebestuur Wielsbeke een schriftelijke vraag zal stellen aan het college van
burgemeester en schepenen van stad Waregem tot het oprichten van een filiaal van de
Stedelijke Kunstacademie in Wielsbeke met zowel Beeld-Woord-Muziek;
Gelet op de ontvangst van het verslag van het overleg van 16 oktober 2017, het financieel
overzicht en het samenwerkingsprotocol tussen het stadsbestuur Waregem en het
gemeentebestuur Wielsbeke;
Gelet dat in het ontwerp van meerjarenplan de nodige kredieten zijn voorzien;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 november 2017;
Gelet op het overleg van 17 november 2017 en het toegezonden verslag;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

U. fractie onthoudt zich omwille van de manier waarop dit filiaal opgestart wordt en
niet omwille van het inhoudelijke.
Uitslag van de stemming:
12 ja-stemmen
8 onthoudingen

11. Aanleg of herinrichting van een gewestweg ter verbetering van de ontsluiting van een
tewerkstellings-, winkel- of dienstenzone, project N327 rotonde met N357: goedkeuren
samenwerkingsoverkeenkomst VII
Gelet op het besluit van 24 oktober 2017 houdende de goedkeuring van het bestek rotonde
Wakkensteenweg –Rijksweg-Loverstraat N357 – N327;
Gelet op de gemeentelijke begeleidingscommissie van 29 november 2017;
Gelet dat het agentschap wegen en verkeer een samenwerkingsovereenkomst VII heeft
opgemaakt voor de aanleg of herinrichting van een gewestweg ter verbetering van de
ontsluiting van een tewerkstellings-, winkel- of dienstenzone N327 Wielsbeke – rotonde met
de N357;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 november 2017
betreffende N327 Wielsbeke – rotonde met de N357– kennisname
samenwerkingsovereenkomst;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

