
NOTULEN GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 SEPTEMBER 2020 

 
Aanwezig: 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 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring fysieke zitting gemeenteraad van 

24 september 2020 met beperkt publiek 

De gemeenteraad, 

Gelet op de maatregelen van de federale regering met het oog op het beperken van de 

verspreiding van het Covid-19-virus, onder meer via social distancing, en om te voldoen aan 

de wens van de federale regering om te zorgen voor continuïteit van de noodzakelijke 

werking van de overheidsorganen en tegelijk de risico’s tot verspreiding van het Covid-19 

virus te minimaliseren, nam de burgemeester op 15 september 2020 een besluit betreffende de 

zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 september 2020; 

Gelet dat de gemeenteraad fysiek zal plaatsvinden in het OC Leieland in openbare zitting met 

beperkt publiek; 

Gelet dat naast de gemeenteraadsleden, algemeen directeur en gastspreker er maximum 10 

personen zullen worden toegelaten, pers inbegrepen; 

Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van het besluit van de 

burgemeester en zijn goedkeuring te verlenen aan de fysieke zitting van de gemeenteraad in 

openbare zitting van 24 september 2020 met beperkt publiek; 

Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring met eenparigheid van stemmen fysieke 

zitting. 

BESLUIT: 

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 15 

september 2020 betreffende de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

van 24 september 2020. 

Artikel 2: De gemeenteraad keurt de fysieke zitting van de gemeenteraad in openbare zitting 

die zal doorgaan op 24 september 2020 in OC Leieland te Wielsbeke/Ooigem goed, en gaat 

akkoord met het toelaten van 10 extra personen publiek, pers inbegrepen. 

 

2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting 

De gemeenteraad, 

De notulen van de gemeenteraadszitting van 15 juli 2020 worden goedgekeurd. 

Gelet dat de Vlaams Belang fractie zich onthoudt; 

Uitslag van de stemming: 

20 ja-stemmen 

1 onthouding 
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3. Kennisname brief ABB: klacht van 13 mei 2020, manier van organiseren van de 

gemeenteraad van 30 april 2020 

De gemeenteraad, 

Gelet op de brief van ABB (Agentschap Binnenlands Bestuur), Brussel van 28 augustus 2020 

betreffende een klacht van 13 mei 2020 over de manier van organiseren van de gemeenteraad 

van 30 april 2020; 

Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen; 

Waarvan kennisname. 

BESLUIT: 

Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van de brief van ABB (Agentschap Binnenlands 

Bestuur), Brussel van 28 augustus 2020 betreffende een klacht van 13 mei 2020 over de 

manier van organiseren van de gemeenteraad van 30 april 2020. 

 

4. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 2 september 

2020 - goedkeuring agenda en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 3 september 2020 - 

AquaFlanders 

De gemeenteraad, 

Gelet op de mail van 21 augustus 2020 van AquaFlanders houdende uitnodiging tot de 

digitale algemene vergadering op 3 september 2020 met volgende agenda: 

1. Vaststelling gemandateerde vertegenwoordigers van de leden 

2. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 

 Toelichting balans en resultatenrekening (VBW Accountants) 

 Verslag van het college van rekeningtoezichthouders aan de 

Algemene Vergadering 

 Goedkeuring balans en resultatenrekening 2019 – kwijting aan 

bestuurders en rekeningtoezichthouders 

3. Benoeming college van rekeningtoezichthouders 2020 AV 20/03 

4. Goedkeuring van de ontwerpbegroting 2020 AV 20/04 

5. Statutenwijziging vzw AquaFlanders AV 20/05 

6. Benoeming bestuurders en plaatsvervangers in het bestuursorgaan 

(raad van bestuur); 

Gelet dat mevr. Daisy Haydon als vertegenwoordiger en dhr. Guido Callewaert als 

plaatsvervanger, werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 25 april 2019, om het 

gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van 

AquaFlanders voor de volledige legislatuur 2019-2024; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 september 2020 

betreffende goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van AquaFlanders op 3 september 2020; 

Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 2 september 2020 te bekrachtigen; 

Gelet dat de Vlaams Belang fractie tegen stemt; 

Gelet dat de fracties U. en N-VA zich onthouden; 

Uitslag van de stemming: 

11 ja-stemmen 

1 neen-stem 

9 onthoudingen 

BESLUIT:  
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Artikel 1: De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 2 september betreffende goedkeuring agenda en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van AquaFlanders van 3 september 2020. 

Artikel 2: Deze beslissing over te maken aan AquaFlanders. 

 

5. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 2 september 

2020 - goedkeuring agenda en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 7 september 2020 - 

Elk Zijn Huis 

De gemeenteraad, 

Gelet op de mail van NV Elk Zijn Huis van 19 augustus 2020 inzake de uitnodiging en de 

agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van kredietvennootschap nv Elk Zijn Huis, 

die plaats vindt op 7 september 2020 te Kortrijk: 

1. Aanduiding van de stemopnemers en de verslaggever van de vergadering 

2. Voorstelling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur  

3. Voorstelling van de jaarrekening en voorstel tot toewijzing van het resultaat  

4. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2019 

5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 

6. Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat 

7. Kwijting aan de bestuurders 

8. Kwijting aan de commissaris 

9. Raad van Bestuur 

- Ontslag en benoeming van een bestuurder 

10. Rondvraag; 

Gelet op de bijlagen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 waarbij dhr. Frédéric 

Depypere als vertegenwoordiger en dhr. Geert Snoeck als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger werden aangeduid voor de algemene vergaderingen van 

kredietvennootschap ‘Elk Zijn Huis’ tijdens de legislatuur 2019-2024; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 september 2020 

betreffende goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van NV Elk Zijn Huis op 7 september 2020; 

Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 2 september 2020 te bekrachtigen; 

Bekrachtigd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Artikel 1: De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 2 september 2020 betreffende goedkeuring agenda en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van NV Elk Zijn Huis van 7 september 

2020. 

Artikel 2: Deze beslissing over te maken aan NV Elk Zijn Huis. 

 

6. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 2 september 

2020 - goedkeuring agenda en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 8 september 2020 - 

Mivalti 

De gemeenteraad, 

Gelet op de mail van Mivalti van 24 augustus 2020 inzake de uitnodiging en de agenda voor 

de jaarlijkse algemene vergadering van Mivalti, die plaats vindt op 8 september 2020 te Tielt: 
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1. Statutaire aangelegenheden 

 Aanwezigheden/verontschuldigingen 

 Goedkeuring voorgestelde agenda 

 Goedkeuring ontwerp-verslag 74e AV dd. 02/12/2019 

2. Financies 

 Financieel jaarverslag 2019: jaarrekening 2019 – balans 2019 

(toelichting door Stefaan Van Hulle, bestuurder en Hedwig Vander Donckt, 

revisor) 

 Verslag van de commissaris 

 Goedkeuring jaarrekening 2019 

 Kwijting aan de bestuurders 

 Kwijting aan de commissaris voor het controleren van de jaarrekening 

3. Werking 

 Overzicht werking 2019 

4. Varia en vrije agenda; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2019 waarbij mevr. Ellen Rogge als 

vertegenwoordiger en mevr. Magda Deprez als plaatsvervangend vertegenwoordiger werden 

aangeduid voor de algemene vergaderingen van Mivalti tijdens de legislatuur 2019-2024; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 september 2020 

betreffende goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van Mivalti op 8 september 2020; 

Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 2 september 2020 te bekrachtigen; 

Bekrachtigd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Artikel 1: De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 2 september 2020 betreffende goedkeuring agenda en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Mivalti van 8 september 2020. 

Artikel 2: Deze beslissing over te maken aan Mivalti. 

 

7. Aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid op de artikelen 40 en 41; 

Gelet op de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 

belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale 

zekerheid; 

Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale 

besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008; 

Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten en het model van raadsbesluit 

die werden goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009 

(zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019); 

Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1; 

Gelet op de complexiteit van de opdracht die zal moeten worden uitgevoerd; 

Gelet op het feit dat het nuttig is dat de gemeenten zich verenigen om betere voorwaarden te 

verkrijgen; 

Gelet op de ervaring van de DIBISS en diens rechtsopvolger, de Federale Pensioendienst, bij 

het uitschrijven van een gemeenschappelijke opdracht; 

Gelet op artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
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Overwegende dat het ongerechtvaardigd en onbillijk is dat de contractuele personeelsleden een 

opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk; 

Gelet op het sectoraal akkoord 2020 goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 april 2020; 

Gelet op het protocol afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het bijzonder comité 

van 1 juli 2020; 

Gelet op het voorstel van 7 juli 2020 van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de intentieverklaring van het college van burgemeester en schepenen van 15 september 

2020 om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren en om de Federale Pensioendienst aan te 

stellen als opdrachtencentrale. 

Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor 

zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2020; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1: De gemeenteraad voert een aanvullend pensioenstelsel in voor zijn contractuele 

personeelsleden vanaf 1 januari 2020. 

Artikel 2: De gemeenteraad gaat akkoord met het kaderreglement tweede pensioenpijler 

contractanten van 9 december 2009 (en zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019), dat in 

bijlage wordt toegevoegd. 

Artikel 3: De gemeenteraad is de inrichter van het aanvullend pensioenstelsel voor zijn 

contractuele personeelsleden. 

Artikel 4: De pensioentoelage bedraagt 2,5% van het pensioengevend jaarloon. 

Artikel 5: De gemeenteraad stelt het pensioenreglement, met name dit gemeenteraadsbesluit 

en het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten (bijlage), ter beschikking van zijn 

contractuele personeelsleden. 

Artikel 6: De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat de Federale Pensioendienst optreedt als 

opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 om in deze een 

overheidsopdracht uit te schrijven en te beslissen over de gunning aan een 

verzekeringsinstelling die belast wordt met de uitvoering van de pensioentoezegging voor de 

contractanten (tweede pensioenpijler). De gemeenteraad keurt het voorliggende bestek, 

opgemaakt door de Federale Pensioendienst/ DIBISS in haar hoedanigheid van 

opdrachtencentrale, goed en bekrachtigt de gunning door de Federale Pensioendienst/ DIBISS 

aan de tijdelijke handelsvennootschap ‘Belfius Insurance – Ethias – lokale contractanten’. 

Artikel 7: De gemeenteraad geeft aan het contractueel aangestelde personeelslid dat op 1 juli 

2020 in dienst is, een inhaaltoelage voor de diensttijd die vóór die datum effectief gepresteerd 

werd en waarvoor het personeelslid pensioengerechtigd jaarloon ontvangen heeft. De periode 

die voor de inhaaltoelage in aanmerking wordt genomen, loopt vanaf de datum van 

aanwerving als contractant bij het bestuur, maar is maximaal beperkt tot 1 januari 2020. Deze 

inhaaltoelage bestaat uit een eenmalige koopsom gelijk aan het toelagepercentage op het 

pensioengevend jaarloon (2,5%) vermenigvuldigd met 6 maanden in aanmerking genomen 

gepresteerde diensttijd, gedeeld door 12. 

 

8. Goedkeuring overeenkomst 20/105 van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2019 houdende het vaststellen 

van een gemeentelijke kohierbelasting – algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2020; 

Gelet op de ontvangst op 5 september 2020 van de overeenkomst nr. 20/105 met de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het aanslagjaar 2020 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; 
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 september 2020 

houdende de kennisname van de overeenkomst 20/105; 

Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de overeenkomst goed te keuren; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Artikel 1: Er wordt goedkeuring verleend aan de overeenkomst nr. 20/105 met de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het aanslagjaar 2020 betreffende het project 

‘Opvraging door provincies/gemeenten van personen die recht hebben op een verhoogde 

tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging’. 

Artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. 

 

9. Goedkeuring wegentracé verkaveling ter hoogte van de Nijverheidstraat  

De gemeenteraad, 

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door Lapeirre Bouwteam BVBA op 

27 januari 2020 voor het verkavelen van een perceel in 24 loten voor het oprichten van 20 

halfopen bebouwingen en 4 openbebouwingen in de Nijverheidsstraat; 

Gelet dat deze aanvraag de aanleg van een nieuwe verkeersweg omvat; 

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 Studie- en 

Landmeetbureau Alex Coussens, Koutermolenstraat 23C te 8610 Kortemark; 

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; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 september 2020; 

Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen; 

Gelet dat de U. fractie zich onthoudt; 

Uitslag van de stemming: 

16 ja-stemmen 

5 onthoudingen 

BESLUIT: 

Artikel 1: Het nieuwe wegentracé, zoals voorgesteld in de aanvraag tot het bekomen van een 

omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden in de Nijverheidstraat ingediend op 

27 januari 2020 goed te keuren. 

Artikel 2: De aanvrager zal instaan voor de volledige infrastructuur van de wegen en voor de 

aanleg van alle nutsleidingen zoals de openbare verlichting, het elektriciteits-, het gas-, het 

kabeldistributie-, het waterleidings- en het telefoonnet, zoals voorgesteld in het bijzonder 

bestek met de administratieve gegevens en de beschrijving der werken, met volgende 

aanpassing aan het lastenboek en plannen: er worden geen septische putten per lot geplaatst, 

maar één pompstation voor de DWA. 

Artikel 3: Na de definitieve overname der werken zal de aanvrager, de zate van de wegen, de 

wegenis zelf en alle nutsleidingen die normaal aan de gemeente toebehoren, ten kosteloze titel 

aan de gemeente overdragen. Er dienen technische boringen uitgevoerd te worden van het 

over te dragen domein, zowel van de verharde als niet verharde zone. Deze procedure tot 

overdracht wordt door de aanvrager zelf ingesteld en dit ten laatste 6 maand na definitieve 
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oplevering. De definitieve oplevering dient te gebeuren binnen een termijn van 2 jaar na 

voorlopige oplevering. 

 

10. Goedkeuring uitbreiding wegentracé Boffonstraat 

De gemeenteraad, 

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend op 7 april 2020 voor het verkavelen 

van gronden en het uitbreiden van bestaande wegenis in de Boffonstraat; 

Gelet dat deze aanvraag de uitbreiding van een bestaande weg 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 

HDP, Kapellestraat 162 te 9473 Welle; 

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/grondeigenaars; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 september 2020; 

Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Artikel 1: Het nieuwe wegentracé, zoals voorgesteld in de aanvraag tot het bekomen van een 

omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden en het uitbreiden van bestaande 

wegenis in de Boffonstraat wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: De aanvrager zal instaan voor de volledige infrastructuur van de wegen en voor de 

aanleg van alle nutsleidingen zoals de openbare verlichting, het elektriciteits-, het gas-, het 

kabeldistributie-, het waterleidings- en het telefoonnet, zoals voorgesteld in het bijzonder 

bestek met de administratieve gegevens en de beschrijving der werken. 

Artikel 3: Na de definitieve overname der werken zal de aanvrager, de zate van de wegen, de 

wegenis zelf en alle nutsleidingen die normaal aan de gemeente toebehoren, ten kosteloze titel 

aan de gemeente overdragen. Er dienen technische boringen uitgevoerd te worden van het 

over te dragen domein, zowel van de verharde als niet verharde zone. Deze procedure tot 

overdracht wordt door de aanvrager zelf ingesteld en dit ten laatste 6 maand na definitieve 

oplevering. De definitieve oplevering dient te gebeuren binnen een termijn van 2 jaar na 

voorlopige oplevering. 

 

11. Timing gesubsidieerde gemeentelijke rioleringsprojecten  

De gemeenteraad, 

Gelet op de bijeenkomst met VMM en Aquafin van 20 augustus 2020 waar de lopende 

dossiers werden overlopen; 

Gelet dat een aantal dossiers reeds ingediend werden bij VMM voor subsidie maar deze 

vertraging opliepen, wenst de VMM een timing te ontvangen van de gesubsidieerde 

gemeentelijke rioleringsprojecten voor deze legislatuur en de volgende legislatuur; 

Gelet dat voor onderstaande projecten onderstaande tabel realistisch is: 

  Uitvoering der werken 
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W213041B Rioleringswerken in de tak Boudewijnstraat-

Meulebekestraat, de tak Hulsterstraat-

Kruishoek en de tak Kanaalweg-Kruishoek 

2025-2030 

W206108B Rioleringswerken in de Reynaertstraat 

(tussen de Boonaerdsbeek en de Molenstraat) 

en de Molenstraat (tussen de Baron van der 

Bruggenlaan en de Boffonstraat) 

2025-2030 

W209231 Rioleringswerken in de Leopold III-laan en 

de Kloosterdreef te Ooigem 

2031-2036 

W215065 Aanleg DWA-leiding in de Fabiolalaan en de 

Oostrozebekestraat in het kader van de 

herinrichting van de fietspaden 

2025-2030 

W219123 Herinrichting Heirweg - deel 1 tussen 

Bossenstraat en Muntestraat 

2022-2024 

W219119 Herinrichting Heirweg - deel 2 - Bossenstraat 

tot Rijksweg 

2022-2025 

W210133 Riolerings- en wegeniswerken in de 

Wielsbekestraat (N357) tussen de 

Keizerstraat en de Driesstraat 

2022-2024 

Gelet dat de raming van de projecten voor komende legislaturen als volgt begroot worden: 

W213041B Rioleringswerken in de tak Boudewijnstraat-

Meulebekestraat, de tak Hulsterstraat-

Kruishoek en de tak Kanaalweg-Kruishoek 

 €1.250.000 (subsidie = € 

665.000) 

W206108B Rioleringswerken in de Reynaertstraat 

(tussen de Boonaerdsbeek en de Molenstraat) 

en de Molenstraat (tussen de Baron van der 

Bruggenlaan en de Boffonstraat) 

€1.600.000 (subsidie = € 

570.000) 

W209231 Rioleringswerken in de Leopold III-laan en 

de Kloosterdreef te Ooigem 

€1.200.000 (subsidie = € 

520.000) 

W215065 Aanleg DWA-leiding in de Fabiolalaan en de 

Oostrozebekestraat in het kader van de 

herinrichting van de fietspaden 

€1.400.000 (subsidie = € 

570.000) 

Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen; 

Gelet dat de fracties Vlaams Belang en U. zich onthouden; 

Uitslag van de stemming: 

15 ja-stemmen 

6 onthoudingen 

BESLUIT: 

Enig artikel: De timing van de gesubsidieerde gemeentelijke rioleringsprojecten voor deze 

legislatuur en komende legislatuur goed te keuren en deze over te maken aan de VMM. 

 

12. Kennisname Openbaar Vervoerplan Vervoerregio Kortrijk 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid, in het bijzonder 

artikel 8 betreffende de taakstelling van de vervoerregioraad; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 betreffende de indeling van 

het grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze 

vervoerregio’s, waarbij de gemeente ingedeeld werd in de Vervoerregio Roeselare; 
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Gelet dat gemeente Wielsbeke ook lid is van de Vervoerregio Kortrijk, maar niet 

stemgerechtigd is; 

Gelet op de timing voor het openbaar vervoerplan zoals gecommuniceerd door minister Lydia 

Peeters, Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, op 28 november 

2019; 

Gelet op het openbaar vervoerplan van de Vervoerregioraad Kortrijk; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 september 2020 

waarin kennis genomen werd van het openbaar vervoerplan van de Vervoerregioraad Kortrijk; 

Waarvan kennisname. 

BESLUIT: 

Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van het openbaar vervoerplan van de 

Vervoerregioraad Kortrijk. 

 

GEHEIME ZITTING 

13. Goedkeuring notulen vorige zitting - geheime zitting 

De gemeenteraad, 

De notulen van de gemeenteraadszitting van 15 juli 2020 worden 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

 

Aldus gedaan en goedgekeurd. 

Namens de gemeenteraad: 

Bij bevel: 

Bruno Debrabandere Carlos Verbrugghe 

Algemeen directeur Voorzitter 
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