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raadsleden; 
Petra MOENS: secretaris 

 
Verontschuldigd: 
 Jan STEVENS: burgemeester 
 

OPENBARE ZITTING 

NOTULEN 

Verslag vorige vergadering  

1. Zitting 28 juni 2017: goedkeuring 

Het verslag van de zitting van 28 juni 2017 - open zitting werd niet goedgekeurd in de zitting van 30 
augustus 2017 en wordt daarom hernomen.  
 
Er wordt lezing gehouden van het verslag van de zitting van 28 juni 2017 - open zitting. 
De raadsleden gaan over tot stemming bij handopsteking met als resultaat: 
5 ja stemmen 
4 neen stemmen 
 
2. Zitting 30 augustus 2017: goedkeuring 

Er wordt lezing gehouden van het verslag der vorige zitting. De raadsleden gaan over tot stemming 
bij handopsteking met als resultaat: 
Het verslag wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen; 

 

SECRETARIAAT 

3. Nalatenschap mevrouw DEWAELE Anna: kennisgeving  

De raadsleden nemen kennis van de nalatenschap van wijlen mevrouw DEWAELE Anna, geboren op 3 
augustus 1925 en overleden op 27 oktober 2016. 
 
 
4. Waardering of medeleven door gemeente en OCMW bij gebeurtenissen: goedkeuring 

gecoördineerde versie reglement 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden keuren de wijzigingen aan het gecoördineerde reglement voor waardering 
en medeleven door Gemeente en OCMW bij gebeurtenissen goed.  



Artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 
 
 
5. Besluit van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur betreffende jaarrekening 2016: 

kennisname 

 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden nemen kennis van het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur, afdeling West-Vlaanderen van 31 augustus 2017 en de gemaakte opmerkingen en 
aanbevelingen. 
Artikel 2: Kennisgeving van het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling 
West-Vlaanderen van 31 augustus 2017 en de gemaakte opmerkingen en aanbevelingen aan de 
gemeenteraad en aan de financieel beheerder. 

 

SOCIAAL HUIS 

Ouderen- en thuiszorg 

6. Dienstencheque-onderneming - tussenkomst in gebruikersbijdrage: goedkeuring 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden keuren de tussenkomst in de uurbijdrage in de dienstencheque-
onderneming voor de gebruikers die geen financieel voordeel genoten door de overschakeling van de 
dienst logistieke hulp naar de dienstencheque-onderneming goed.  
Artikel 2: De lijst van de gebruikers die recht hebben op deze tussenkomst, die bijgevoegd werd bij 
deze beslissing, wordt bepaald en toekomstige gebruikers kunnen geen aanspraak maken op deze 
tussenkomst. 
Artikel 3: De tussenkomst wordt vastgelegd voor een periode van 3 jaar met ingang van 1 juli 2017. 
Artikel 4: De uitbetaling van deze tussenkomst wordt voorgelegd ter kennisname op het Bijzonder 
Comité Ouderenzorg in december (periode juli tot en met november) en juli (periode december tot 
en met juni). 
Artikel 5: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 

 

Maatschappelijk welzijn 

7. Project Kracht.Wonen W13 - toewijzing wooneenheid: goedkeuring 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
5 ja stemmen 
4 onthoudingen 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De woongelegenheid gelegen te 8710 Wielsbeke, Stationstraat 35 bus 1.03 (De Wissel) 
onder te brengen in de regionale pool van tijdelijke woningen in kader van het project Kracht.Wonen 
vanaf 01/10/2017.  
Artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing aan W13 en aan de toezichthoudende overheid. 
 



PATRIMONIUM 

8. Verlenging handelshuurovereenkomst Christen Volkshuis: goedkeuring  

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden keuren de vernieuwing van de handelshuurovereenkomst voor het pand 
Markt 14 te 8710 Wielsbeke goed voor een periode van 6 jaar met ingang van 1 januari 2019. 
Artikel 2: Opdracht te geven aan het Vlaams Gewest, afdeling Vastgoedtransacties, Maria-Hendrika-
plein 70 bus 10 te 9000 Gent de authentieke akte op te maken. 
Artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 
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