GEMEENTERAADSZITTING VAN 4 JULI 2019
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

Jan Stevens, burgemeester;
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, schepenen;
Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen;
Mia Deloddere, Guido Callewaert, Rik Buyse, Filip Dinneweth, Jan De Potter,
Caroline Lannoo, Vincent Herman, Frédéric Depypere, Geert Snoeck,
Emilie Clinckemaillie, Ellen Rogge, Griet Ameye, Benedikt Planckaert,
Wout Verheye, Frank Soetaert, gemeenteraadsleden;
Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeenteraad;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur
Wout Verheye, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 3

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

De Vlaams Belang-fractie onthoudt zich.
Uitslag van de stemming:
20 ja-stemmen
1 onthouding

2. Goedkeuring statuten en samenstelling milieuraad
Op dinsdag 26 maart 2019 werd de gemeentelijke milieuraad opnieuw samengesteld. De
statuten werden gewijzigd om het aantal leden van de raad van bestuur te verhogen. De
gewijzigde statuten werden goedgekeurd tijdens de installatievergadering.
Gelet op de goedkeuring van de wijziging van de statuten en de samenstelling van de
milieuraad door het college van burgemeester en schepenen van 18 juni 2019;
Gelet op de volgende samenstelling van de milieuraad voor de algemene vergadering:
Naam

Vereniging

Frédéric Depypere

CD&V

Jan De Potter

U.

Epiphanie Dewitte

N-VA

Magda Deprez

CD&V

Dieter Anseeuw

Natuurpunt

Hedwig Dekimpe

Natuurpunt

Joke Oosterlijnck

Natuurpunt

Luc Delodder

Cultuurraad

Guy Delesie

Burger

Steven Ronsse

Burger

Ria Vangroenweghe

Burger

Tom Dejonghe

Burger

Jan Voet

Unizo

Patricia De Leersnyder

Landelijke gilde

Bert Kimpe

Burger

Tomas Dumont

Burger

Louise Delaere

Burger

Annie Devliegere

Burger

Danny Declercq

Burger

Hendrik Cabbeke

Burger

Ingrid Durnez

Burger

Yvan Callens

Burger

Fréderic Deprez

Burger

Geert Devrieze

Burger

Trees Crabbe

Socio/culturele

Olivier Adams

Ambtenaar/secretaris

Plaatsvervangers
Emilie Clinckemaillie

CD&V

Caroline Lannoo

U.

Stefaan Lambrecht

N-VA

Gelet op volgende samenstelling van de milieuraad voor de raad van bestuur:
Naam

Vereniging

Frédéric Depypere

CD&V

Jan De Potter

U.

Epiphanie Dewitte

N-VA

Magda Deprez

CD&V

Dieter Anseeuw

Natuurpunt

Hedwig Dekimpe

Natuurpunt

Joke Oosterlijnck

Natuurpunt

Luc Delodder

Cultuurraad

Guy Delesie

Burger

Steven Ronsse

Burger

Ria Vangroenweghe

Burger

Tom Dejonghe

Burger

Jan Voet

Unizo/voorzitter

Patricia De Leersnyder

Landelijke gilde

Tomas Dumont

Burger

Louise Delaere

Burger

Annie Devliegere

Burger

Danny Declercq

Burger

Hendrik Cabbeke

Burger

Ingrid Durnez

Burger

Yvan Callens

Burger

Fréderic Deprez

Burger

Geert Devrieze

Burger/ondervoorzitter

Trees Crabbe

Socio/culturele

Olivier Adams

Ambtenaar/secretaris

Plaatsvervangers
Emilie Clinckemaillie

CD&V

Caroline Lannoo

U.

Stefaan Lambrecht

N-VA

De gemeenteraad wordt verzocht om de samenstelling en de statuten van de milieuraad goed
te keuren.

De Vlaams Belang-fractie onthoudt zich.
Uitslag van de stemming:
20 ja-stemmen
1 onthouding

3.

Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger/ plaatsvervanger buitengewone
algemene vergadering van 9 september 2019 - Imog + toelichting door algemeen
directeur Imog Johan Bonnier
Gelet op het aangetekend schrijven van Imog ontvangen op 11 juni 2019 met uitnodiging tot
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 9 september 2019, en met
volgende agenda:
1. Voorstel goedkeuren Evaluatierapport en ondernemingsplan
2. Voorstel tot verlenging van de intercommunale
3. Voorstel goedkeuren statutenwijziging
4. Varia
Gelet op de bijgevoegde documenten:
- Toelichtende nota agenda
- Evaluatierapport en ondernemingsplan
Gelet op de artikels 41 tot 45 uit de statuten van Imog;
Gelet dat mevr. Emilie Clinckemaillie als vertegenwoordiger en dhr. Carlos Verbrugghe als
plaatsvervanger, werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019, om
het gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van
Imog voor de volledige legislatuur 2019-2024;
Gelet op de toelichting door dhr. Johan Bonnier, algemeen directeur Imog;
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de vertegenwoordiger /
plaatsvervanger opdracht te geven zijn / haar stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. Vaststelling huishoudelijk reglement gemeenteraad
Gelet dat bij aanvang van de nieuwe legislatuur 2019-2024 een huishoudelijk reglement voor
de gemeenteraad dient vastgesteld te worden;
Gelet op het overleg met de fractieleiders op 4 juni 2019;
Gelet op de mogelijkheid om opmerkingen te bezorgen aan de algemeen directeur;
Gelet op het huishoudelijk reglement in bijlage;
De gemeenteraad wordt verzocht het huishoudelijk reglement vast te stellen.

De Vlaams Belang-fractie en de N-VA-fractie onthouden zich.
De N-VA-fractie onthoudt zich om reden dat de amendementen niet tot op de zitting
mogen ingediend worden.
Uitslag van de stemming:
16 ja-stemmen
5 onthoudingen

5.

Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 14 mei 2019 kennisname agenda, documenten en aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering van 28 mei 2019 - Mijn Huis
Gelet dat dhr. Frédéric Depypere als vertegenwoordiger en mevr. Daisy Haydon als
plaatsvervanger werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019 om
het gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Mijn
Huis voor de legislatuur 2019-2024;

Gelet dat de algemene vergadering van Mijn Huis samenviel met de zitting van de
gemeenteraad op 28 mei 2019;
Gelet dat het college van burgemeester en schepenen heeft beslist in zitting van 14 mei 2019
om Filip Deconinck af te vaardigen om het gemeentebestuur te vertegenwoordigen op de
algemene vergadering van Mijn Huis op 28 mei 2019;
De gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 14 mei 2019 te bekrachtigen.

De N-VA-fractie betreurt dat er gegoocheld werd met aandelen om iemand buiten te
houden.
De Vlaams Belang-fractie, de N-VA-fractie en de U.-fractie onthouden zich.
Uitslag van de stemming:
11 ja-stemmen
10 onthoudingen

6.

Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 29 mei 2019 hersamenstelling algemene vergadering en aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering 14 juni 2019 - ERSV West-Vlaanderen
Gelet op het aangetekend schrijven van ERSV West-Vlaanderen ontvangen op 21 mei 2019;
Gelet dat op 14 juni 2019 een algemene vergadering doorgaat van ERSV;
Gelet dat de gemeente gevraagd wordt een vertegenwoordiger aan te duiden om de algemene
vergadering bij te wonen;
Gelet dat het mandaat van vertegenwoordiger uitdovend is;
Gelet dat het college van burgemeester en schepenen heeft beslist in zitting van 29 mei 2019
om dhr. Jan Stevens af te vaardigen om het gemeentebestuur te vertegenwoordigen op de
algemene vergadering van ERSV West-Vlaanderen op 14 juni 2019;
De gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 29 mei 2019 te bekrachtigen.

Bekrachtigd met eenparigheid van stemmen.

7.

Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 29 mei 2019 kennisname agenda, documenten en aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering van 26 juni 2019 - Gemeentelijke holding NV in vereffening
Gelet op de aangetekende oproeping van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening van 18
mei 2018 met uitnodiging tot de algemene vergadering van 26 juni 2019;
Gelet dat overeenkomstig de wettelijke regels alle punten van de agenda louter ter
kennisname meegedeeld worden aan de algemene vergadering (Ze worden dus niet ter
stemming voorgelegd.);
Gelet dat het college van burgemeester van burgemeester en schepenen heeft beslist in zitting
van 29 mei 2019 om dhr. Filiep De Vos af te vaardigen om het gemeentebestuur te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV van 26
juni 2019;
De gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 29 mei 2019 te bekrachtigen.

De Vlaams Belang-fractie onthoudt zich.

Uitslag van de stemming:
20 ja-stemmen
1 onthouding

8. Personeel: vaststelling organogram OCMW en gemeente
Naar aanleiding van het decreet lokaal bestuur en gewijzigde wetgeving was het noodzakelijk
om het organogram actueel te maken.
Het organogram van OCMW en gemeente werd samengevoegd tot 1 document.
De gemeenteraad wordt verzocht het organogram vast te stellen.

Vastgesteld met eenparigheid van stemmen.

9. Goedkeuring wijzigingen algemeen politiereglement (APR)
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, 29 juni 2017 en 27 september 2018;
Overwegende de evaluatie op 19 april 2019 van het huidige APR door de politiezone
MIDOW en de 5 MIDOW gemeenten;
Overwegende dat het overleg heeft geleid tot een aantal aanpassingen van het huidige APR;
De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan de wijzigingen opgenomen in
het Algemeen Politiereglement (APR).

De Vlaams Belang-fractie stemt tegen.
Uitslag van de stemming:
20 ja-stemmen
1 neen-stem

10. Kennisname Intern Controlesysteem: jaarrapport 2018
Gelet op het jaarrapport van het intern controlesysteem betreffende het dienstjaar 2018 in
bijlage;
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

11. Goedkeuring rekening 2018 - AGB
De rekening 2018 van het AGB werd aan de gemeenteraadsleden bezorgd op 19 juni 2019.
De raad van bestuur van het AGB heeft de rekening 2018 - AGB vastgesteld op 4 juli 2019.
De gemeenteraad wordt verzocht de rekening 2018 van het AGB goed te keuren.

De Vlaams Belang-fractie onthoudt zich.

Uitslag van de stemming:
20 ja-stemmen
1 onthouding

12. Vaststelling rekening 2018 - gemeente
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 juni 2019 kennis genomen van de
gemeenterekening 2018;
De rekening 2018 van de gemeente werd aan de gemeenteraadsleden bezorgd op 19 juni
2019.
De gemeenteraad wordt verzocht de gemeenterekening 2018 vast te stellen.

De Vlaams Belang-fractie onthoudt zich.
Uitslag van de stemming:
20 ja-stemmen
1 onthouding

13. Goedkeuring overeenkomst 19/45 van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 houdende het vaststellen van
een gemeentelijke kohierbelasting – algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2019;
Gelet op de ontvangst op 5 juni 2019 van de overeenkomst nr. 19/45 met de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid voor het aanslagjaar 2019 betreffende het project ‘Opvraging door
provincies/gemeenten van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van
de verzekering voor geneeskundige verzorging’ met het verzoek de gemeenteraadsleden op de
hoogte te brengen van deze overeenkomst;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 juni 2019
houdende kennisname van de overeenkomst 19/45;
De gemeenteraad wordt verzocht de overeenkomst goed te keuren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

14. Bijdragen brandweerkosten 2006-2010 - Gemeente Alveringem-JabbekeWielsbeke/Belgische Staat (Raad van State)
Gelet op de arresten van de Raad van State van 29 januari 2019 met nrs. 243.541, 243.542 en
243.543;
Gelet op de herneming van het voorstel van de gouverneur met betrekking tot de afrekening
van de forfaitaire bijdragen voor de brandweerkosten voor de jaren 2006 tot en met 2010;
Gelet op het negatief advies uitgebracht door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2014;
Gelet op het besluit van de gouverneur van 6 augustus 2014, waarbij de diverse bezwaren van
10 gemeentebesturen worden afgewezen, vernietigd bij arrest van de Raad van State van 29
januari 2019;
Gelet op artikel art. 10 §4, 3° van de Wet van 31.12.1963 betreffende de Civiele
Bescherming, dat voorziet in een termijn van veertig dagen na de notificatie om de uitvoering
van de beslissing van de gouverneur al dan niet te weigeren;

De gemeenteraad handhaaft de bezwaren zoals geformuleerd in het negatief advies van 26
juni 2014, in concreto de inhoudelijke bezwaren, de gebrekkige motivering en de verjaring.
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van het besluit van de gouverneur, de
uitvoering van deze beslissing te weigeren en de minister van Binnenlandse zaken te
verzoeken om deze niet goed te keuren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

15. Goedkeuring wegentracé verkaveling De Maurissensstraat
Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend op
21 maart 2019 voor het verkavelen van gronden in de De Maurissensstraat;
Gelet dat deze aanvraag de aanleg van een nieuwe verkeersweg omvat;
Overwegende dat deze aanvraag gelegen is binnen de grenzen van het GRUP Centrum
Wielsbeke goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 april 2015;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning inzonderheid het
artikel 31;
Gelet dat het artikel 31 stelt dat de gemeenteraad een besluit dient te nemen over de aanleg
van de wegen alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag;
Gelet op het wegenisdossier dat werd toegevoegd aan deze aanvraag;
Gelet dat het ontwerp voor weg- en rioleringswerken werd opgemaakt door Studiebureau
Demey bvba, Beversesteenweg 314 te 880 Roeselare;
Gelet dat het ontwerp is samengesteld uit het bijzonder bestek met de administratieve
gegevens en de beschrijving der werken, aangevuld met de nodige plannen;
Gelet op de engagementsverklaring van de verkavelaar;
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De voorzitter schorst de zitting om 21u59.

