GEMEENTERAAD VAN 27 SEPTEMBER 2018
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, Hilde Debommarez, Marc Debie, Guido Callewaert,
Sandra Devos, Geert Devrieze, Kathleen Devliegere, Eddy Duyck,
Jan De Potter, Caroline Lannoo, Stefaan Lambrecht, Paul De Blanck,
Kimberly Velghe, Vincent Herman, Annie Vanlerberghe, gemeenteraadsleden;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur

Verontschuldigd:
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 en statutenwijziging buitengewone algemene vergadering van 18
december 2018 - Imog
Gelet op het aangetekend schrijven van Imog met uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van 18 december 2018, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda:
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2019
2. Begroting 2019
3. Statutenwijziging cfr Decreet Intergemeentelijke samenwerking: uittreding provincie
4. Kapitaalsverhoging
5. Statutenwijziging cfr Decreet Lokaal Bestuur
6. Goedkeuren “code van goed bestuur”
7. Goedkeuren “deontologische code personeel”
8. Varia
Gelet op de ontvangen bijlagen:
Toelichting agenda
Ontwerpteksten statuten
Kapitaalsverhoging
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda en statutenwijziging goed te keuren en de aan te
duiden vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.

Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering
van 18 december 2018 - Imog
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone
algemene vergadering Imog van 18 december 2018 wordt voorgesteld:

- vertegenwoordiger: Sandra Devos
- plaatsvervanger: Carlos Verbrugghe
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4.

Goedkeuring vaststelling kostprijs voor aanvragen kiezerslijsten door politieke partijen
op grond van artikel 7 en 8 KB 16 juli 1992
Gelet op art. 20 van het lokaal kiesdecreet dat bepaalt dat lijsttrekkers en kandidaten enkel
nog op digitale wijze kunnen beschikken over de kiezerslijsten;
Gelet echter dat politieke partijen op grond van art. 7 en 8 KB van 16 juli 1992 betreffende
het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister
personenlijsten kunnen aanvragen (kiezerslijsten) en dit zowel digitaal, als op papier;
Gelet dat deze lijst dezelfde gegevens bevat als de kiezerslijst die gegeven wordt op basis van
artikel 20 LPKD, en alleen betrekking heeft op de personen die de kiesvoorwaarden vervullen
op de datum van de aanvraag door de politieke partijen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de kostprijs dient vast te stellen
volgens de gekozen wijze waarop de kiezerslijst wordt verstrekt, en deze in zitting van 14
augustus 2018 heeft vastgesteld;
Overwegende dat men de digitale ter beschikkingstelling van de kiezerslijsten wenst te
stimuleren;
De gemeenteraad wordt verzocht de vastgestelde kostprijs goed te keuren.

U. onthoudt zich omdat er vroeger een aantal gratis exemplaren gegeven werden aan
de verschillende fracties.
Uitslag van de stemming:
12 ja-stemmen
9 onthoudingen

5. Goedkeuring verderzetting samenwerking intergemeentelijk archiefteam
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 Hooglede, Izegem, Ledegem, Moorslede en Wielsbeke zich in 2014 engageerden
via een gemeenteraadsbeslissing om gezamenlijk in te zetten op een intergemeentelijk
archiefteam;
Gelet dat men deze samenwerking wenst te verlengen;
Gelet dat het team uit 3 personeelsleden (A, B, C-niveau) bestaat dat via de stad Izegem
tewerkgesteld wordt. Hiervoor werd gedurende 3 jaar beroep gedaan op een provinciale
subsidie;
Gelet dat deze subsidie afloopt op 31 december 2018. Eén van de voorwaarden van het
subsidiëringsreglement stelt dat na deze subsidiëringsperiode van 3 jaar er voldoende
middelen worden voorzien om de continuïteit van het archiefbeheer en de archiefdienst in het
bestuur te waarborgen. Daartoe blijven alle subsidiëringsvoorwaarden tot 10 jaar na de laatste
uitbetaling van kracht. Bewijs van de continuïteit kan geleverd worden door een jaarlijks
werkingsverslag voor te leggen aan het provinciebestuur;

Gelet dat Wingene eerder al beroep had gedaan op de provinciale subsidie en hiervoor
bijgevolg niet meer in aanmerking kwam. Wingene financiert gedurende 1 dag per week de
loonkost van de coördinator van het intergemeentelijk archiefteam;
Gelet dat eind 2017 de 16 besturen uit de regio Midwest toegetreden zijn tot de
dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest. Een personeelsstatuut wordt opgemaakt;
daarbij is het de bedoeling dat het intergemeentelijk archiefteam op termijn overgaat naar
deze DVV Midwest (vanaf 2019);
Overwegende dat de besturen tevreden zijn over de werking van het team. Daarnaast zijn er in
de besturen nog voldoende uitdagingen voor de toekomst. De besturen engageren zich om de
werking van het intergemeentelijk archiefteam te verlengen;
Gelet dat de coördinator van het team reeds meer dan 2 jaar tewerkgesteld is door de stad
Izegem. In het kader van interne mobiliteit komt de coördinator in aanmerking voor een
contract van onbepaalde duur;
Gelet dat de medewerkers op B en C-niveau nog niet voldoen aan deze voorwaarde van 2 jaar
tewerkstelling bij de stad. Aan beide medewerkers wordt een verlenging van contract van
bepaalde duur (2 jaar) aangeboden;
Gelet dat de vijf besturen beroep doen op het volledige intergemeentelijk archiefteam dat
voltijds ingezet wordt. Enkel Wingene doet verder beroep op de coördinator; dit is evenwel
een uitdovende situatie;
Gelet op de raming van de loonkost zonder de provinciale subsidie:
- A-medewerker: € 10.391,50 per bestuur (6 besturen)
- B-medewerker: € 8.418,28 per bestuur (5 besturen)
- C-medewerker: € 7.306,28 per bestuur (5 besturen);
Gelet dat in de toekomst een regionale inzet van de coördinator voor de 16 besturen bekeken
kan worden maar voorlopig de bestaande regionale ondersteuning i.k.v. de clusterwerking en
de intervisiegroep archief Midwest, wordt behouden;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6. Goedkeuring aanpassing retributiereglement verkoop afvalzakken P+MD-inzameling
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2013 betreffende de goedkeuring van het
belastingreglement op de verkoop van afvalzakken en dit vanaf 1 januari 2014 tot en met 31
december 2019;
Overwegende dat per 1 juli 2018 Imog gestart is met de inzameling van P+MD over de
volledige regio;
Overwegende dat dit een primeur is voor Vlaanderen;
Overwegende dat er reeds in 2016 in Waregem gestart werd met de inzameling van P+MD als
proefproject en dit in samenwerking met Fost Plus;
Overwegende dat de inhoud van de blauwe PMD-zak toen uitgebreid werd waardoor er naast
flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons ook verpakkingen in harde plastic
mogen, zoals bakjes, potjes en schaaltjes;
Overwegende dat er daarnaast ook een transparante zak (foliezak) werd ingevoerd voor
verpakkingen in zacht plastic, zoals folie en plastic zakken;
Gelet op de positieve resultaten van dit proefproject wenste Imog deze wijze van inzameling
uit te breiden over haar volledige regio;
Overwegende dat de bestaande blauwe PMD-zak verder verkocht mag worden maar met de
uitgebreide inzameling van P+MD;
Overwegende dat de foliezakken in 2018 nog 3 maal zullen opgehaald worden;

Overwegende dat de verkoopprijs van de foliezakken vastgesteld werd door Imog op 0,15
euro per zak of 1,5 euro per pak van 10;
Overwegende dat de prijs voor de P+MD-zakken en de overige afvalzakken ongewijzigd
blijft;
Overwegende dat de bedrijfsafvalzak niet meer gebruikt wordt;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 juli 2018 om de
foliezakken te koop aan te bieden op de dienst burgerzaken en hiervoor het
retributiereglement te laten aanpassen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 augustus 2018;
Gelet op artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
dat stipuleert dat het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en de
voorwaarden ervan tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort;
De gemeenteraad wordt verzocht het aangepaste retributiereglement betreffende de verkoop
van afvalzakken goed te keuren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7.

Goedkeuring wijzigingen algemeen politiereglement (APR) naar aanleiding van de
inzameling P+MD en de ophaling van foliezakken
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, 26
januari 2017 en 29 juni 2017;
Gelet dat per 1 juli 2018 Imog gestart is met de inzameling van P+MD over de volledige
regio;
Gelet dat de inhoud van de blauwe PMD-zak uitgebreid werd waardoor er naast flessen en
flacons, metalen verpakkingen en drankkartons ook verpakkingen in harde plastic mogen,
zoals bakjes, potjes en schaaltjes;
Gelet dat er daarnaast ook een transparante zak (foliezak) werd ingevoerd voor verpakkingen
in zacht plastic, zoals folie en zakken;
Overwegende dat naar aanleiding van de inzameling van P+MD en de ophaling van de
foliezakken een aantal artikels/definities dienen te worden gewijzigd in het APR;
De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan de wijzigingen opgenomen in
het Algemeen Politiereglement (APR) naar aanleiding van de inzameling P+MD en de
ophaling van foliezakken.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

8.

Goedkeuring wijzigingen belastingreglement contantbelasting op administratieve
stukken - aanslagjaar 2018
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2017 betreffende vaststellen
gemeentelijke contantbelasting op administratieve stukken – aanslagjaar 2018;
Gelet op de omzendbrief van 15 september 2017 en de omzendbrief van toepassing vanaf 19
maart 2018 betreffende de bevoegdheid van de gemeenten voor het afleveren van
reisdocumenten voor niet-Belgen en de superdringende procedure voor het afleveren van
reispassen;
Gelet op de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing sinds 25 mei 2018;

Gelet op de mail van 26 februari 2018 van het agentschap binnenlands bestuur waarbij terecht
werd opgemerkt dat in kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning per ongeluk het
woord retributie staat vermeld hoewel het wel degelijk een belasting betreft en dus tot
verwarring zou kunnen leiden;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepen van 14 augustus 2018
betreffende aanvragen kiezerslijsten door politieke partijen op grond van art. 7 en 8 KB 16
juli 1992;
Overwegende dat in kader van de aanvragen van reisdocumenten voor niet-Belgen (erkende
vluchtelingen, erkende staatlozen en vreemdelingen) een opsplitsing wordt gevraagd van de
tarieven per soort reisdocument;
Overwegende dat naar aanleiding van de nieuwe GDPR-regelgeving er geen personenlijsten
meer zullen worden afgeleverd aan scholen;
De gemeenteraad wordt verzocht de wijzigingen opgenomen in art. 2 van het
belastingreglement contantbelasting op administratieve stukken – aanslagjaar 2018 goed te
keuren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

9. Goedkeuring retributiereglement verzoek tot voornaamswijziging
Gelet op de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en
bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing,
waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt overgedragen aan de
ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure ervan worden
geregeld;
Gelet op de omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende bovenstaande wetgeving;
Gelet dat de ambtenaar van de burgerlijke stand sinds 1 augustus 2018 bevoegd is om de
verzoeken tot voornaamswijziging van personen die in het bevolkingsregister van de
gemeente zijn ingeschreven te behandelen;
Gelet dat uit artikel 3, §2, vierde en vijfde lid, van de wet en artikel 170, §4, eerste lid, van de
Grondwet blijkt dat de gemeenteraad in alle autonomie kan beslissen om hetzij de toegekende
verzoeken tot voornaamsverandering, hetzij enkel de vergunningen tot verandering van
voornamen te onderwerpen aan een retributie;
Overwegende dat van transgenders geen retributie hoger dan 1/10 van de vastgelegde
retributie mag worden geëist;
Overwegende dat het behandelen van een verzoek tot voornaamswijziging de nodige
administratie met zich meebrengt;
Overwegende dat een verzoek tot voornaamswijziging een weloverwogen keuze dient te zijn;
Overwegende dat een voornaamswijziging verschillende gevolgen heeft, namelijk nieuwe
identiteitskaart, rijbewijs, (indien van toepassing) nieuwe reispas, …. ;
Overwegende dat een aanvraag tot voornaamswijziging door een transgender een gevolg is
van de overtuiging dat het geslacht dat vermeld staat in de geboorteakte niet overeenstemt met
de innerlijke beleefde genderidentiteit;
De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan het retributiereglement verzoek
tot voornaamswijziging.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

10. Goedkeuring Brownfieldconvenant-148. Ooigem - Unilin
Gelet dat het Vlaamse parlement op 30 maart 2007 het decreet betreffende de
Brownfielconvenanten goedgekeurd heeft, dat in werking trad op 19 juni 2007;
Gelet dat op 3 april 2015 de Vlaamse minister-president in het Belgisch staatsblad een 6e
oproep voor het indienen van aanvragen tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van
een Brownfieldconvenant heeft gepubliceerd;
Gelet dat Devarec-Eco2beton bvba, Xavyve bvba en Unilin bvba een dergelijke aanvraag
hebben ingediend voor het project “148.Ooigem-Site Unilin”;
Gelet dat op 6 mei 2016 en 18 november 2016 de Vlaamse regering heeft beslist dat
bovenvermeld project ontvankelijk en gegrond werd bevonden;
Gelet dat bij beslissing van 18 november 2016 de Vlaamse regering heeft beslist om
onderhandelingen op te starten met de betrokken actoren;
Gelet op de e-mail van 7 maart 2018 van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, Dienst
Ruimtelijke Economie te Gent waarbij de ontwerptekst overgemaakt werd betreffende het
“Brownfieldconvenant-148.Ooigem-Unilin;
Gelet op de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 13
maart 2018 waarna op de Brownfieldcel van 25 juni 2018 het dossier positief werd
geadviseerd;
Gelet op de ontvangst van de definitieve versie op 21 augustus 2018;
Gelet op de definitieve goedkeuring van het convenant door het college van burgemeester en
schepenen op 29 augustus 2018;
De gemeenteraad wordt verzocht het convenant eveneens goed te keuren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

11. Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2017 - kerkfabriek Sint-Bavo
te Sint-Baafs-Vijve
Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2017
van de kerkfabriek Sint-Bavo van 6 september 2018, per brief verstuurd op 11 september
2018 onder de referentie DOMA 2018/4810, ontvangen op 13 september 2018;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

12. Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2017 - kerkfabriek SintLaurentius te Wielsbeke
Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2017
van de kerkfabriek Sint-Laurentius van 6 september 2018, per brief verstuurd op 11
september 2018 onder de referentie DOMA 2018/4807, ontvangen op 13 september 2018;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

13. Kennisname goedkeuringsbesluit en opmerkingen gouverneur jaarrekening 2017 kerkfabriek Sint-Brixius te Ooigem
Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring met opmerkingen van de
rekening 2017 van het kerkbestuur Sint-Brixius van 6 september 2018, per brief verstuurd op
11 september 2018 onder de referentie DOMA 2018/4808, ontvangen op 13 september 2018;
Gelet op de opmerkingen;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

14. Kennisname begrotingswijzigingen 2018 nr. 1 (gewone dienst) en nr. 2 (buitengewone
dienst) - lokale politie PZ Midow
Gelet op de beslissing van de politieraad van 11 juni 2018 betreffende de goedkeuring van de
politiebegrotingswijzigingen nr. 1 (gewone dienst) en nr. 2 (buitengewone dienst) dienstjaar
2018 van de politiezone Midow;
Gelet op de voorgelegde begrotingswijzigingen nr. 1 (gewone dienst) en nr. 2 (buitengewone
dienst) dienstjaar 2018 van de politiezone Midow;
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie voor 2018 ongewijzigd blijft;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

15. Kennisname specifiek toezicht - goedkeuring politiebegrotingswijziging 2018
politiezone Midow
Gelet op het schrijven met kenmerk 2018/B/54/2 ontvangen op 20 juli 2018 en het besluit van
de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 18 juli 2018, Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, Politionele veiligheid, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1-5 bus 6,
Brugge, betreffende het specifiek toezicht – goedkeuring politiebegrotingswijziging 2018
politiezone Midow;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

16. Kennisname gift zwembad 27 juli 2018 voor teruggevonden GSM
Gelet op het gemeentedecreet, afdeling IV, artikel 109 §2;
Gelet op artikels 46-48 van de deontologische code voor gemeentepersoneel;
Gelet op het feit dat de redders van de sportdienst na het nachtzwemmen van 26 juli 2018 een
GSM teruggevonden. Deze GSM werd op 27 juli 2018 opgehaald op het secretariaat van de
Dienst Vrije Tijd. Men stond er op om, ondanks de weigering van het personeel (“dit is deel
van onze job”), toch € 10,00 achter te laten voor het terugbezorgen van de GSM;
Gelet op het feit dat deze € 10,00 geregistreerd werd als “gift zonder lastgeving 27 juli 2018”
op beleidsitem sport 07402;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

17. Vals biljet van € 20,00 aan kassa openluchtzwembad 15 juli 2018
Gelet dat op maandag 16 juli 2018 werd vastgesteld dat op het stortingsbiljet van de
daginkomsten van 15 juli 2018 van het openluchtzwembad er melding was van mogelijks één
vals biljet van € 20,00 (zie bijlage 1);
Gelet dat op 30 juli 2018 door de bank werd bevestigd dat er inderdaad één vals biljet van €
20,00 werd aangeboden aan de kassa van het openluchtzwembad (zie bijlage 2);
Gelet dat op 30 juli 2018 het diensthoofd sport bij de politie langs geweest is om aangifte te
doen: PV nummer: KO.15.L3.00327/2018 (zie bijlage 3);
Gelet dat de camerabeelden van de ingang van het zwembad van 15 juli 2018 aan de politie
werden bezorgd;
Gelet dat er preventief valsgelddetectoren werden aangekocht voor gebruik aan de kassa’s van
de Dienst Vrije Tijd en voor de kassa’s tijdens de Wielsbeekse Feesten en tijdens andere
gemeentelijke evenementen;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen en kwijting te geven aan de
algemeen directeur voor het kastekort van € 20,00.

Akkoord voor kwijting met eenparigheid van stemmen.

18. Goedkeuring aanpassing subsidiereglement groenbemesters
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 mei 2005 betreffende de goedkeuring van het
subsidiereglement op de groenbemesters;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2008 tot wijziging van het
subsidiereglement groenbemesters;
Gelet dat er dit jaar een uitzonderlijke droogteperiode voorkwam in de maanden mei, juni, juli
en augustus, met als gevolg een fel verminderde opbrengst van bepaalde landbouwgewassen;
Gelet dat het daarom noodzakelijk is om het subsidiereglement groenbemesters aan te vullen
met een luik waarbij een aanpassing van subsidie wordt ingesteld in geval van uitzonderlijke
weersomstandigheden met schade aan o.a. maïs, aardappelen, diverse groenten zoals spinazie,
erwten en bonen;
Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 21 augustus
2018 en 12 september 2018;
Gelet op artikel 42, § 3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat
stipuleert dat het tot de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om
gemeentelijke reglementen vast te stellen;
De gemeenteraad wordt verzocht het aangepaste subsidiereglement goed te keuren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

19. Goedkeuring gewijzigde statuten W13
Gelet op de goedkeuring van het decreet over het lokaal bestuur door het Vlaams parlement
op 21 december 2017, dat een hervorming impliceert van de huidige OCMW-verenigingen en
dit vanaf 1 januari 2019;
Gelet dat het decreet op 15 februari 2018 in het Belgisch staatsblad verscheen;
Gelet op het feit dat dit decreet in grote lijnen weinig verandert voor de werking van W13,
zijn er toch een aantal bepalingen in de statuten die moeten aangepast worden om conform het
nieuwe decreet te kunnen werken;
Gelet op het feit dat de raad van beheer er in de zitting van 23 februari 2018 voor opteerde om
in het kader van goed bestuur te zorgen dat W13 vanaf 1 januari 2019 in overeenstemming

met het nieuwe decreet over het lokaal bestuur zou kunnen werken en het voorstel voor
wijziging van de statuten besprak;
Gelet op het feit dat de raad van beheer van W13 in de zitting van 30 maart 2018 zijn
goedkeuring hechtte aan de statutenwijziging en besliste om deze voor te leggen aan de
algemene vergadering op 25 mei 2018, maar voorafgaand ook ter kennisname voor te leggen
aan het college van burgemeester en schepenen Wielsbeke;
Gelet dat het college van burgemeester en schepenen kennis nam van het voorstel tot
statutenwijziging in zitting van 17 april 2018;
Gelet dat de statuten werden voorgelegd aan het agentschap binnenlands bestuur (ABB);
Gelet dat op 25 mei 2018 de raad van beheer akkoord ging om de statuten aan te passen
conform het advies van het ABB en via schriftelijke procedure akkoord ging met een
aanpassing conform het gewijzigde advies van ABB;
Gelet dat de algemene vergadering van W13 op 25 mei 2018 besliste de statuten te wijzigen
zoals voorgesteld en deze overeenkomstig het OCMW-decreet ter goedkeuring voor te leggen
aan de gemeenteraad van Wielsbeke;
Gelet op de voorgelegde gewijzigde statuten;
De gemeenteraad wordt verzocht de gewijzigde statuten van W13 goed te keuren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

