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Afwezig:  
 

OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuring verslag vorige zitting - openbare zitting 
De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de vorige 
gemeenteraad. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
 
2. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 11 december 2018 - 

Psilon 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Psilon (Intergemeentelijke Vereniging 
voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen); 
Gelet dat de gemeente wordt opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering van 
Psilon op 11 december 2018, met vermelding van de agenda: 

1. Vaststelling werkprogramma 2019 
2. Vaststelling begroting 2019 

Gelet op de documenten in bijlage; 
1. Werkprogramma 2019 
2. Begroting 2019 – onderhoudswerken en investeringen 
3. Begroting resultaten 2019 

De gemeenteraad wordt verzocht de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 
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. 
 
 
 
 
3. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering 

van 11 december 2018 - Psilon 
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 
buitengewone 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. 
 
 
 
 
4. Goedkeuring statutenwijziging - Psilon 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Psilon (Intergemeentelijke Vereniging 
voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen); 
Gelet dat tijdens de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 19 juni 2018 de 
statutenwijziging werd goedgekeurd; 
Gelet dat Psilon een afschrift ontving van het ministrieel besluit van 25 september 2018 
waarbij minister Homans de statutenwijziging goedkeurt, met uitzondering van de toevoeging 
van het nieuwe tweede lid aan artikel 16,§3 (meer bepaald de bepaling waarbij de 
halfjaarlijkse toelichting aan de gemeenteraad ook gegroepeerd zou kunnen georganiseerd 
worden voor meerdere gemeenteraden samen binnen een samenhangend territorium); 
Gelet op het aangetekend schrijven van Psilon ontvangen op 9 oktober 2018 met de 
gecoördineerde statuten; 
De gemeenteraad wordt verzocht de gecoördineerde statuten goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
 
5. Goedkeuring agenda en voorstel partiële splitsing door overname en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering van 17 december 2018 - 
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 8 oktober 2018 opgeroepen 
werd om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest 
die op 17 december 2018 plaats heeft in het exploitatiegebouw van het President 
Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk; 
Gelet dat de agenda en een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van 
bestuur in zitting van 7 september 2018, aan de gemeente Wielsbeke werd overgemaakt; 
Gelet dat het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de activiteiten elektriciteits- 
en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles 
en Mont-de-l’Enclus van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest door ORES Assets 
CVBA zijn oorsprong vindt in het volgende: 

- Sedert 1 juli 2014 zijn de bevoegde regulatoren voor de controle van de elektriciteits- 
en gasdistributietarieven de Commission Wallonne pour l’Energie (hierna de 
“CWaPE”) in het Waals Gewest en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en 
Gasmarkt (hierna “VREG”) in het Vlaams Gewest. De tariefmethodologieën 
respectievelijk goedgekeurd door de Waalse en de Vlaamse regulatoren zijn van 
toepassing op alle gemeenten die territoriaal onder het Gewest van hun bevoegdheid 
vallen en bijgevolg moeten de gewestoverschrijdende distributienetbeheerders (hierna 
“DNB’s”) verschillende tarieven opstellen in functie van de tariefmethodologieën 
eigen aan de groepen gemeenten in ieder gewest. De tariefmethodologieën vastgelegd 



door de gewestelijke regulatoren zijn fundamenteel verschillend en de 
gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders zijn verplicht verschillende 
financiële staten en verschillende tarieven op te stellen voor de gemeenten van ieder 
betrokken gewest.  

- De toenemende verschillen tussen de gewesten zijn eveneens merkbaar in de openbare 
dienstverplichtingen van de distributienetbeheerders en de technische reglementen. 
Deze onderscheiden financiële structuren brengen onvermijdelijk tariefverhogingen 
met zich mee, met als onvermijdelijk gevolg het verlies aan schaalvoordeel. 
Verschillende Vlaamse en Waalse gemeenten ondergaan dan ook de gevolgen van de 
wettelijke en reglementaire wijzigingen, waaronder de gemeenten Celles, Comines-
Warneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus, thans bediend door Gaselwest. Vandaar het 
voorstel tot partiële splitsing. 

- De partiële splitsingsoperatie zal alle waarborgen van neutraliteit ten aanzien van de 
andere vennoten van Gaselwest inhouden. 

Gelet dat overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking ( het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017), de gemeenteraad 
wordt verzocht zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en 
onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde partiële splitsing; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast 
te stellen; 
Gelet dat de vertegenwoordiger dhr. Guido Callewaert en plaatsvervanger mevr. Sandra Devos 
reeds aangeduid werden tijdens de gemeenteraad van 30 januari 2013; 
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda en het voorstel tot partiële splitsing goed te 
keuren. 
U. keurt de vertegenwoordiger niet goed en de plaatsvervanger wel.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen voor het voorstel partiële splitsing door 
overname. 
 
 
 
 
6. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 20 december 2018 - WVI 
Gelet op het aangetekend schrijven ontvangen op 14 september 2018 van de WVI met 
uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering die doorgaat op 20 december 2018, 
met volgende agenda: 

1. Statutenwijziging 
2. Mededelingen; 

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 20 december 2018 - WVI 
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering 
van de WVI die doorgaat op 20 december 2018 wordt voorgesteld: 
- vertegenwoordiger: dhr. Rik Buyse 



- plaatsvervanger: dhr. Guido Callewaert 
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 
Uitslag van de stemming: 
- vertegenwoordiger: dhr. Rik Buyse: 
20 ja-stemmen 
- plaatsvervanger: dhr. Guido Callewaert 
12 ja-stemmen 
8 neen-stemmen 
 
 
 
 
8. Goedkeuring statutenwijziging - WVI 
Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005 waarin artikel 19 wijzigingen aanbrengt 
in artikel 80 van het decreet intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de statutenwijziging goedgekeurd op de algemene vergadering van 24 mei 2018 en 
goedgekeurd bij ministrieel besluit van 27 augustus 2018 waarbij onder meer alle 
verwijzingen naar de provincie werden geschrapt, met uitzondering van artikel 8 en de bijlage 
met het overzicht van de aandeelhouders; 
Gelet op de ontvangst van de gewijzigde statuten van de WVI op 13 september 2018; 
De gemeenteraad wordt verzocht de gewijzigde statuten goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
 
9. Goedkeuring statutenwijziging - DVV Midwest 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals 
gewijzigd op 18 januari 2013; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op de statuten van de DVV Midwest; 
Gelet dat de 16 besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen via een 
gemeenteraadsbeslissing akkoord gingen met een doorgedreven samenwerking in functie van 
de versterking van de besturen; 
Gelet dat dit leidde tot de oprichting van de DVV Midwest op 22 december 2017. Deze 
oprichting is gebaseerd op het vigerende decreet betreffende de intergemeentelijke 
samenwerking; 
Gelet dat door de goedkeuring van het decreet lokaal bestuur de statuten dienen aangepast te 
worden; 
Gelet dat de DVV Midwest per e-mail van 5 juli 2018 de leden uitnodigde naar de 
(buitengewone) algemene vergadering die doorgaat op 18 december 2018; 
Gelet dat de goedkeuring van de statutenwijziging wordt geagendeerd; 
Gelet op de toegezonden bijlagen:  

- Uitnodiging 
- Besluit raad van bestuur van 26 juni 2018 
- Voorstel statutenwijziging 
- Aangepast bestuursplan; 



Gelet dat een eerste statutenwijziging noodzakelijk is om te voldoen aan de bepalingen 
voorzien in het decreet lokaal bestuur, dat op 21 december 2017 door het Vlaams Parlement 
werd goedgekeurd en op 22 december 2017 door de Vlaamse Regering werd bekrachtigd. 
Publicatie in het Belgisch Staatsblad volgde op 15 februari 2018; 
Gelet dat deze wijzigingen voornamelijk betrekking hebben op: 

- de samenstelling van de raad van bestuur met een max. van 15 mandaten 
- de genderbepaling 
- redactionele aanpassingen; 

Gelet dat ingevolge dit decreet de samenstelling van de raad van bestuur van de DVV 
Midwest vanaf 2019 beperkt dient te worden tot maximum 15 bestuursleden. Tegelijk dienen 
de 16 deelnemende besturen op gelijkwaardige basis te kunnen deelnemen aan de 
bestuursorganen van de DVV Midwest; 
Gelet dat om te voldoen aan de decretale bepalingen de samenstelling van de raad van bestuur 
van de DVV Midwest, artikel 25 van de statuten, wordt aangepast; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 oktober 2018; 
De gemeenteraad wordt verzocht de statutenwijziging van de DVV Midwest goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
 
10. Goedkeuring statutenwijziging Huisvestingsdienst Regio Izegem HRI - OCMW-

vereniging  
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, o.m. deel 3, titel 4, 
hoofdstukken 1 en 2; 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, titel VIII, hoofdstuk 1; 
Gelet op het advies van 23 augustus 2018 van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling 
Lokale Samenwerking; 
Gelet op het advies van  25 september 2018 van het Agentschap Binnenlands Bestuur, 
afdeling Lokale Financiën; 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de Huisvestingsdienst Regio Izegem van 3 
oktober 2018 houdende goedkeuring van het ontwerp van statutenwijziging; 
Gelet dat er geen budget vereist wordt; 
Gelet dat de Vlaamse overheid eind 2017 een nieuw decreet lokaal bestuur heeft 
goedgekeurd. Dit decreet regelt o.m. de inkanteling van de OCMW’s in de gemeenten (al 
blijft de rechtspersoon OCMW wel bestaan). Het decreet voorziet ook een aanpassing van de 
rechtspersoon OCMW-vereniging – voortaan zal gesproken worden van ‘welzijnsvereniging’ 
(cfr. deel 3, titel 4 van het decreet lokaal bestuur); 
Gelet dat door deze nieuwe regelgeving het noodzakelijk is om de statuten van de OCMW-
vereniging Huisvestingsdienst Regio Izegem te wijzigen. De huidige samenstelling van de 
algemene vergadering en raad van bestuur moet aangepast worden aan de bepalingen van het 
decreet; 
Gelet dat er tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om nog een aantal andere 
zaken aan te passen in de statuten (wijziging naam van de vereniging, vertegenwoordiging 
van de andere actoren in de bestuursorganen, verwijzingen naar regelgeving, opmerkingen 
van het toezicht, andere tekstuele aanpassingen, …); 
Gelet dat de Huisvestingsdienst normaal gezien twee algemene vergaderingen per jaar houdt, 
één in november en één in maart. In functie van de hersamenstelling van de bestuursorganen 
begin volgend jaar (= start nieuwe legislatuur) worden de statuten best tijdig gewijzigd. Aan 



alle gemeenten, maar ook aan de andere organisaties die deel uitmaken van de vereniging, 
moet immers tijdig doorgegeven worden hoe de algemene vergadering en de raad van bestuur 
samengesteld worden vanaf 2019; 
Gelet dat het voorstel is om de statutenwijziging reeds in november ter goedkeuring voor te 
leggen aan de algemene vergadering (21 november 2018), weliswaar met het voorstel om 
deze te laten ingaan vanaf 1 maart 2019. Dat is een geschikte datum om dan meteen met de 
nieuwe afgevaardigden vanuit de gemeenten en de OCMW’s te starten. Om die reden is het 
huidig OCMW-decreet nog van toepassing en moeten de betrokken gemeenteraden het 
ontwerp van statuten goedkeuren vooraleer deze definitief worden goedgekeurd door de 
algemene vergadering van de OCMW-vereniging; 
Gelet dat het de bedoeling is om in de algemene vergadering en de raad van bestuur een 
beperkter aantal leden te voorzien dan nu het geval is. Naast vertegenwoordigers van de 
gemeenten en de OCMW’s, worden ook afgevaardigden voorzien van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen en van relevante welzijnsactoren die werkzaam zijn in het 
werkingsgebied van de Huisvestingsdienst (= vereiste voor de SVK-subsidiëring); 
Gelet op de ontvangst van het ontwerp van de gewijzigde statuten op 5 oktober 2018; 
De gemeenteraad wordt verzocht het ontwerp van statutenwijziging goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
 
11. Kennisname budget 2019 kerkfabriek Sint-Brixius Ooigem 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten en in het bijzonder art. 41 t.e.m. art 44; 
Gelet op omzendbrief BA-2005/01 van 25 februari 2005 betreffende de toepassing van het 
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten op de erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 
erkende erediensten en in het bijzonder art. 6 t.e.m. art. 15; 
Gelet op omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de 
besturen van de eredienst; 
Gelet op omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het 
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten; 
Gelet op omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de 
besturen van de eredienst;  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 betreffende het meerjarenplan 
2014-2019; 
Gelet op de gemeenteraadszitting van 26 juni 2014 betreffende de dotaties kerkfabrieken 
2014-2019 – aanpassing gemeenteraadsbeslissing 28 november 2013; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 september 2014 betreffende de goedkeuring van 
het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 houdende de goedkeuring van het 
meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente; 
Gelet op de beslissing van 25 april 2018 van de kerkraad van Sint-Brixius waarbij het budget 
2019 werd vastgesteld; 
Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur en het gemeentebestuur van 4 mei 2018; 



Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 28 augustus 2018; 
Gelet op de formele opmerking van de gouverneur in zijn beslissing van 6 september 2018 
inzake de rekening van de kerkfabriek Sint-Brixius van het dienstjaar 2017; 
Overwegende dat de gevraagde gemeentelijke exploitatietoelage voor 2019 binnen de grenzen 
valt van de afgesproken maximale gemeentelijke bijdrage en dit voor een bedrag van   
€ 7.330,96; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 oktober 2018; 
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van het budget 2019. 
Waarvan kennisname. 
 
 
 
12. Kennisname budget 2019 kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten en in het bijzonder art. 41 t.e.m. art 44; 
Gelet op omzendbrief BA-2005/01 van 25 februari 2005 betreffende de toepassing van het 
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten op de erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 
erkende erediensten en in het bijzonder art. 6 t.e.m. art. 15; 
Gelet op omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de 
besturen van de eredienst; 
Gelet op omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het 
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten; 
Gelet op omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de 
besturen van de eredienst;  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 betreffende het meerjarenplan 
2014-2019; 
Gelet op de gemeenteraadszitting van 26 juni 2014 betreffende de dotaties kerkfabrieken 
2014-2019 – aanpassing gemeenteraadsbeslissing 28 november 2013; 
Gelet op de begeleidende nota bij het budget en meerjarenplan 2014-2019 voor de 
kerkfabrieken Sint-Laurentius, Sint-Brixius en Sint-Bavo, opgemaakt door het centraal 
kerkbestuur op 18 juli 2014 en ontvangen op de gemeente op 8 augustus 2014; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 september 2014 betreffende de goedkeuring van 
het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 betreffende de goedkeuring van 
het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente; 
Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur en het gemeentebestuur van 4 mei 2018; 
Gelet op de beslissing van 25 juni 2018 van de kerkraad van Sint-Laurentius Wielsbeke 
waarbij het budget 2019 werd vastgesteld; 
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 28 augustus 2018; 
Overwegende dat de gevraagde gemeentelijke exploitatietoelage voor 2019 binnen de grenzen 
valt van de afgesproken maximale gemeentelijke bijdrage en dit voor een bedrag van  
€ 28.198,09; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 oktober 2018; 
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van het budget 2019. 
Waarvan kennisname. 



13. Kennisname budget 2019 kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve  
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten en in het bijzonder art. 41 t.e.m. art 44; 
Gelet op omzendbrief BA-2005/01 van 25 februari 2005 betreffende de toepassing van het 
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten op de erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 
erkende erediensten en in het bijzonder art. 6 t.e.m. art. 15; 
Gelet op omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de 
besturen van de eredienst; 
Gelet op omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het 
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten; 
Gelet op omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de 
besturen van de eredienst;  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 betreffende het meerjarenplan 
2014-2019; 
Gelet op de gemeenteraadszitting van 26 juni 2014 betreffende de dotaties kerkfabrieken 
2014-2019 – aanpassing gemeenteraadsbeslissing 28 november 2013; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 september 2014 betreffende de goedkeuring van 
het meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 betreffende de goedkeuring van 
het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente; 
Gelet op het overleg tussen het centraal kerkbestuur en het gemeentebestuur van 4 mei 2018; 
Gelet op de beslissing van 30 mei 2018 van de kerkraad van Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-
Vijve waarbij het budget 2019 werd vastgesteld; 
Gelet op het gunstig advies van het Bisdom Brugge van 28 augustus 2018; 
Overwegende dat de gevraagde gemeentelijke exploitatietoelage voor 2019 binnen de grenzen 
valt van de afgesproken maximale gemeentelijke bijdrage en dit voor een bedrag van  
€ 40.757,92; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 oktober 2018; 
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van het budget 2019. 
Waarvan kennisname. 
 
 
 
14. Kennisname begroting 2019 en dotatie 2019 – Fluvia 
Gelet op de ontvangst op 5 oktober 2018 van de dotatie 2019 en de begroting 2019 van de 
hulpverleningszone Fluvia; 
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 
Waarvan kennisname. 
 
 
 
15. Principiële goedkeuring: Verleggen voetweg nr. 11 - Bedrijventerrein Ridder de 

Ghellinckstraat 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 mei 2016 tot voorstel van verlegging 
voetweg nr. 11; 



Gelet dat dit verzoek op 14 juli 2016 door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen 
werd ingewilligd; 
Gelet op de goedkeuring van het PRUP ‘Specifiek regionaal bedrijventerrein Molsten door de 
deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 26 april 2018; 
Overwegende dat in het GRUP de verlegging van de Gaverstraat wordt voorzien, dit omdat 
een deel van de industriële gewestplanbestemming door de Gaverstraat werd afgesneden van 
de rest van het terrein; 
Overwegende dat er voor gekozen werd om planologisch te ruilen met het naastliggend strook 
agrarisch gebied, met als gevolg dat ook het tracé van de Gaverstraat hier zal moeten worden 
gewijzigd; 
Gelet dat, alvorens het wegenis dossier op te starten, het aangewezen is de procedure tot 
verlegging van de voetweg op te starten; 
Gelet op het dossier dat door het studiebureau Demey hiervoor werd voorbereid; 
Gelet dat dit dossier volgende stukken omvat: 

• Een gemotiveerde en duidelijke aanvraag tot opening, afschaffing of verandering 
van een buurtweg; 

• Een fotoreportage van de actuele toestand van de buurtweg en de wijzigingen; 
• De motivatie waarbij duidelijk wordt dat de wijziging van de buurtwegen in de 

onmiddellijke omgeving een positief effect heeft op het netwerk trage wegen of op 
z’n minst geen negatieve impact heeft op de globale visie van de gemeente; 

• De volgende plannen op papier: 
- Rooilijnplan (schaal 1/500) 
- Plan met uittreksel uit de atlas der buurtwegen (schaal 1/2500) 
- Uittreksel kadasterplan (schaal 1/2500) 
- Opmetingsplan (schaal 1/500) 

• Gelet dat volgende procedurestappen dienen gevolgd te worden: 
- Principiële beslissing van de gemeenteraad tot het opstarten van een procedure 

tot verleggen van een buurtweg 
- Openbaar onderzoek door college van burgemeester en schepenen (termijn 30 

dagen) 
- Beoordeling door gemeenteraad 
- Voorlegging deputatie 
- Beslissing deputatie 

De gemeenteraad wordt verzocht om het dossier over te maken aan de deputatie. 
Principiële goedkeuring. 
 


