
GEMEENTERAAD VAN 29 NOVEMBER 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, 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: Hilde Debommarez, gemeenteraadslid 
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 vaststelling mandaat vertegenwoordiger (buitengewone) 

algemene vergadering op 18 december 2018 - 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 op de goedkeuring van de statutenwijziging door de gemeenteraad van 25 oktober 2018; 
Gelet op de uitnodiging tot de (buitengewone) algemene vergadering van de DVV Midwest 
die doorgaat op 18 december 2018; 
Gelet op de toegezonden agenda en bijlagen:  

- Goedkeuring statutenwijziging 
- Goedkeuring budget 2019 
- Aanstelling bedrijfsrevisor – commissaris voor DVV-Midwest voor de boekjaren 

2018-2020 
Gelet op art. 13 van de statuten waarin bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger/plaatsvervanger dient herhaald te worden voor elke algemene 
vergadering; 
Gelet dat dhr. Guido Callewaert als vertegenwoordiger en dhr. Rik Buyse als plaatsvervanger 
werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 25 januari 2018 om het 
gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de DVV 
Midwest; 
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de mandaten vast te stellen. 
U. fractie onthoudt zich voor de goedkeuring van de agenda en het vaststellen van de 
mandaten. 
Uitslag van de stemming: 
12 ja-stemmen 
8 onthoudingen 



3. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering op 20 december 2018 - WVI 
Gelet op het aangetekend schrijven van 18 oktober 2018 van de WVI met uitnodiging tot de 
buitengewone algemene vergadering die doorgaat op 20 december 2018, met alle bijhorende 
stukken en met volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslagen algemene en buitengewone algemene vergadering van 24 mei 
2018 

2. Begroting 2019 
3. Verslag van de commissaris 
4. Benoeming nieuwe bestuurder aandelen A: Frederik Noë 
5. 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. 
 
 
 
4. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering op 20 

december 2018 - WVI 
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering 
die doorgaat op 20 december 2018 van de WVI wordt voorgesteld: 
- vertegenwoordiger: dhr. Rik Buyse 
- plaatsvervanger: dhr. Guido Callewaert 
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 
U. fractie gaat akkoord met de vertegenwoordiger maar gaat niet akkoord met de 
plaatsvervanger. 
Uitslag van de stemming: 
- vertegenwoordiger: dhr. Rik Buyse 
20 ja-stemmen 
- plaatsvervanger: dhr. Guido Callewaert 
12 ja-stemmen  
8 neen-stemmen 
 
 
 
5. Kennisname Intern Controlesysteem: jaarrapport 2017 
Gelet op het jaarrapport van het intern controlesysteem betreffende het dienstjaar 2017 in 
bijlage; 
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 
Waarvan kennisname.
 
 
 
6. Kennisname begrotingswijziging nr 3 (gewone dienst) en nr 4 (buitengewone dienst) 

dienstjaar 2018 - lokale politie PZ Midow 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 22 oktober 2018 betreffende de goedkeuring van 
de politiebegrotingswijzigingen nr. 3 (gewone dienst) en nr. 4 (buitengewone dienst) 
dienstjaar 2018 van de politiezone Midow; 



Gelet op de voorgelegde begrotingswijzigingen nr. 3 (gewone dienst) en nr. 4 (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.
 
 
 
7. Goedkeuring strategisch meerjarenplan 2014-2021 - AGB 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2017 waarin de oprichting en de 
statuten van het autonoom gemeentebedrijf Wielsbeke, afgekort AGB Wielsbeke werden 
goedgekeurd; 
Gelet op de statuten van het AGB Wielsbeke; 
Gelet dat de leden van de gemeenteraad het strategisch meerjarenplan 2014-2021 ontvangen 
hebben op 14 november 2018; 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur – AGB van 29 november 2018 betreffende het 
strategisch meerjarenplan; 
Gelet op het voorgelegde strategisch meerjarenplan 2014-2021 – AGB. 
De gemeenteraad wordt verzocht het strategisch meerjarenplan goed te keuren. 
Uitslag van de stemming: 
12 ja-stemmen 
8 neen-stemmen 
 
 
 
8. Kennisname budget 2018 - AGB 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2017 waarin de oprichting en de 
statuten van het autonoom gemeentebedrijf Wielsbeke, afgekort AGB Wielsbeke werden 
goedgekeurd; 
Gelet op de statuten van het AGB Wielsbeke; 
Gelet dat de leden van de gemeenteraad het budget 2018 ontvangen hebben op 14 november 
2018; 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur – AGB van 29 november 2018 betreffende het 
strategisch meerjarenplan; 
Gelet op het voorgelegde budget 2018 – AGB; 
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van het budget 2018. 
Waarvan kennisname. 
 
 
 
9. Kennisname budget 2019 - AGB 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2017 waarin de oprichting en de 
statuten van het autonoom gemeentebedrijf Wielsbeke, afgekort AGB Wielsbeke werden 
goedgekeurd; 
Gelet op de statuten van het AGB Wielsbeke; 
Gelet dat de leden van de gemeenteraad het budget 2019 ontvangen hebben op 14 november 
2018; 



Gelet op de beslissing van de raad van bestuur – AGB van 29 november 2018 betreffende het 
strategisch meerjarenplan; 
Gelet op het voorgelegde budget 2019 – AGB; 
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van het budget. 
Waarvan kennisname.
 
 
 
10. Goedkeuring strategisch meerjarenplan 2014-2023, aanpassing 2018/1 - OCMW 
Gelet op het ontwerp strategisch meerjarenplan 2014-2023, aanpassing 2018/1 voor het 
OCMW; 
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 6 november 
2018; 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 22 november 2018; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht het strategisch meerjarenplan 2014-2023, 
aanpassing 2018/1 goed te keuren. 
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
11. Kennisname budgetherziening 2018/1 - OCMW 
Gelet op het ontwerp van budgetherziening 2018/1 van het OCMW; 
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 6 november 
2018; 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 22 november 2018; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 november 2018 betreffende het aangepast 
meerjarenplan 2014-2023, aanpassing 2018/1 – OCMW; 
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de budgetherziening 2018/1 – OCMW; 
Waarvan kennisname.
 
 
 
12. Kennisname budget 2019 - OCMW 
Gelet op het ontwerp van budget 2019 van het OCMW; 
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 6 november 
2018; 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 22 november 2018; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 november 2018 betreffende het aangepast 
meerjarenplan 2014-2023, aanpassing 2018/1 – OCMW; 
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van het budget 2019 – OCMW. 
Waarvan kennisname.
 
 
 
 
13. Vaststelling strategisch meerjarenplan 2014-2021, aanpassing 2018/1 - gemeente 
Gelet dat de leden van de gemeenteraad het strategisch meerjarenplan 2014-2021, aanpassing 
2018/1 + 2019 ontvangen hebben op 14 november 2018; 



Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 20 november 
2018; 
Gelet op het in bijlage gevoegde ontwerp van het strategisch meerjarenplan 2014-2021, 
aanpassing 2018/1 + 2019; 
De gemeenteraad wordt verzocht het strategisch meerjarenplan 2014-2021, aanpassing 2018/1 
+ 2019 vast te stellen; 
U. fractie keurt het strategisch meerjarenplan 2014-2021 niet goed om reden van dat 
de schuldaflossing in 2018 terug aan het stijgen is, ondanks dat de meerderheid 
beloofd had om de totale schuld op het niveau van 2006 te brengen.  
Antwoord: In 2018 zijn er veel investeringen zoals bibliotheek in de kerk, 
collectorwerken Ooigem, dorpskernvernieuwing SBV,... in uitvoering met als gevolg 
dat de schuld terug gestegen is. 
Uitslag van de stemming: 
12 ja-stemmen 
8 neen-stemmen 
 
 
 
14. Kennisname budgetherziening 2018/1 - gemeente 
Gelet dat de leden van de gemeenteraad de budgetherziening 2018/1 ontvangen hebben op 14 
november 2018; 
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 20 november 
2018; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2018 betreffende de vaststelling van 
de wijziging van het strategisch meerjarenplan 2014-2021, aanpassing 2018/1 + 2019, voor de 
gemeente; 
Gelet dat de budgetherziening 2018/1 voor de gemeente volledig voortvloeit uit het 
voornoemde strategisch meerjarenplan 2014-2021, aanpassing 2018/1 + 2019; 
Gelet op de voorgelegde budgetherziening 2018/1; 
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de budgetherziening 2018/1 voor de 
gemeente. 
Waarvan kennisname.
 
 
 
15. Kennisname budget 2019 - gemeente 
Gelet dat de leden van de gemeenteraad het budget 2019 ontvangen hebben op 14 november 
2018; 
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 20 november 
2018; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 november 2018 betreffende de vaststelling 
van de wijziging van het strategisch meerjarenplan 2014-2021, aanpassing 2018/1 + 2019, 
voor de gemeente; 
Gelet dat het budget 2019 voor de gemeente volledig voortvloeit uit het voornoemde 
strategisch meerjarenplan 2014-2021, aanpassing 2018/1 + 2019, voor de gemeente; 
Gelet op het voorgelegde budget 2019; 
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van het budget 2019 voor de gemeente. 
Waarvan kennisname.
 



16. Goedkeuring wijzigen wegentracé - Gaverstraat 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 
en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2018 tot het verleggen van de 
voetweg nr. 11; 
Gelet op de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het omleggen van de Gaverstraat 
ingediend door Agristo op 27 september 2018; 
Gelet op het bijgevoegd wegenisdossier opgemaakt door studiebureau Demey waaruit blijkt 
dat er een gescheiden rioleringsstelsel zal worden aangelegd tot aan de hoofdweg en dat er 
tevens een bufferbekken voor de opvang van het hemelwater; 
Overwegende dat de wegenis na aanleg dient overgedragen te worden aan het openbaar 
domein; 
Gelet dat het dossier volgende stukken omvat:  

- Aanvraagdossier 
- Verantwoordingsnota 
- Fotoreportage 
- Situatieplan 
- Ontwerpplannen 
- Project-MER Screeningsnota 
- Bijzonder bestek 
- Opmetingsstaat en raming der werken; 

De gemeenteraad wordt verzocht het ontwerp van de wegenis voor de omlegging van de 
Gaverstraat goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.



 


