
GEMEENTERAAD VAN 29 OKTOBER 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, Frédéric Depypere, Geert Snoeck, Emilie Clinckemaillie, 
Ellen Rogge, Griet Ameye, Benedikt Planckaert, Wout Verheye, Frank Soetaert, 
Jan Decouttere, gemeenteraadsleden; 
Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeentaeraad; 
Bruno Debrabandere, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Jan Decouttere, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 8 

Afwezig: Vincent Herman, gemeenteraadslid; 
Jan Decouttere, gemeenteraadslid afwezig voor agendapunt 1, 2, 3 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting gemeenteraad van 29 
oktober 2020 met beperkt publiek 

Conform het nieuwe kader en de bijhorende richtlijnen voor vergaderingen van lokale 
bestuursorganen vanaf september 2020 tijdens de federale fase ter bestrijding van het coronavirus 
Covid-19, ontwikkeld door het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met de VVSG, nam 
de burgemeester op 20 oktober 2020 een besluit betreffende de zitting van de gemeenteraad en de 
raad voor maatschappelijk welzijn van 29 oktober 2020; 
De burgemeester heeft beslist dat de gemeenteraad van 29 oktober 2020 in hybride vorm zal 
plaatsvinden in het OC Leieland te Wielsbeke/Ooigem, in openbare zitting met beperkt publiek, 
waarbij de richtlijnen inzake hygiëne en social distancing in acht zullen genomen worden. Een 
hybride vorm van vergaderen betekent dat bepaalde raadsleden fysiek vergaderen en andere 
raadsleden die er fysiek niet bij kunnen zijn, digitaal deelnemen (bijvoorbeeld raadsleden in 
quarantaine of raadsleden die tot risicogroepen behoren). Een hybride vorm van vergaderen is niet 
verplicht, maar wel een mogelijke tussenvorm tussen fysiek en digitaal vergaderen. 
Naast de gemeenteraadsleden, de algemeen directeur en gastspreker zullen er maximum 5 personen 
worden toegelaten, pers inbegrepen. 
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van het besluit van de burgemeester en zijn 
goedkeuring te verlenen aan de hybride zitting van de gemeenteraad in openbare zitting met beperkt 
publiek van 29 oktober 2020. 

Neemt kennis van het besluit burgemeester. 
De hybride zitting met beperkt publiek wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting 
De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van 24 september 
2020. 

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



 
3. Aktename ontslag gemeenteraadslid 
Gelet op de eedaflegging en aanstelling van de gemeenteraadsleden in zitting van 3 januari 2019 van 
de gemeenteraad ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018; 
Gelet op het schrijven van de heer Vincent Herman, ontvangen op 20 oktober 2020, waarbij deze zijn 
ontslag indient als gemeenteraadslid; 
De gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van dit ontslag. 

Waarvan akte. 
 
 
4. Nazicht van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van de opvolger van ontslagnemend 

gemeenteraadslid 
Overwegende dat de heer Vincent Herman, lid van de gemeenteraad, ontslagnemend is, waarvan 
akteneming in gemeenteraadszitting van 29 oktober 2020, en derhalve moet vervangen worden; 
Gelet dat de eerste in aanmerking komende opvolger op de lijst nr. 2 ‘N-VA’ mevrouw Aurélie 
Declerck is; 
Gelet dat mevrouw Aurélie Declerck verzaakt haar mandaat op te nemen; 
Gelet dat de tweede in aanmerking komende opvolger op de lijst nr. 2 ‘N-VA’ de heer Jan Decouttere 
is; 
Gelet dat de heer Jan Decouttere zijn mandaat wenst op te nemen; 
Gezien het verslag betreffende de verkiesbaarheid en het ontbreken van onverenigbaarheden bij de 
heer Jan Decouttere; 
Overwegende dat heden, de heer Jan Decouttere: 
- niet heeft opgehouden te beantwoorden aan de verkiesbaarheidsvereisten, bepaald bij artikel 65 

van de gemeentekieswet; 
- niet door een veroordeling ontzet is van het recht om gekozen te worden; niet krachtens artikel 6 

van het kieswetboek van het kiesrecht uitgesloten is; 
- niet ingevolge artikel 7 van het wetboek in de uitoefening van het kiesrecht geschorst is en niet de 

voorbije twaalf jaar, zelfs met uitstel, veroordeeld is wegens een van de in artikelen 240, 241, 243 
en 245 en 248 van het strafwetboek omschreven misdrijven, gepleegd in de uitoefening van een 
gemeenteambt; 

Overwegende dat tot heden, voor de heer Jan Decouttere het niet bekend is dat hij zich bevindt in 
een der volgende gevallen van onverenigbaarheid: 
- een van de ambten of functies bekleden, opgesomd in artikel 11 van het gemeentedecreet, noch 

het ambt van secretaris of ontvanger (artikel 78 van het gemeentedecreet); 
- bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of echtgeno(o)t(e) zijn van een lid van dezelfde 

gemeenteraad dat krachtens artikel 11 van het gemeentedecreet in een gunstiger volgorde is 
verkozen en geen afstand heeft gedaan van het mandaat; 

- echtgeno(o)t(e) zijn van een bloedverwant in de eerste of tweede graad met een echtgeno(o)t(e) 
van een dergelijk raadslid; 
Overwegende derhalve dat er geen bezwaar bestaat dat de geloofsbrieven van de heer Jan 
Decouttere geldig worden verklaard en dat dit plaatsvervangend raadslid wordt opgeroepen om 
aanwezig te zijn op de gemeenteraadszitting en wordt toegelaten tot het afleggen van de wettelijk 
voorgeschreven eed; 
Gelet dat hierna de heer Jan Decouttere aangesteld wordt als titelvoerend gemeenteraadslid; 
De gemeenteraad wordt verzocht: 
- de geloofsbrieven van de heer Jan Decouttere boven bedoeld, als gemeenteraadslid, geldig te 
verklaren; 
- de heer Jan Decouttere toe te laten tot het afleggen van de voorgeschreven eed. 

De geloofsbrieven worden geldig verklaard met eenparigheid van stemmen. 
De heer Jan Decouttere wordt toegelaten tot het afleggen van de voorgeschreven eed. 



 
5. Vaststelling rangorde der raadsleden 
Omwille van de aanstelling van de heer Jan Decouttere als opvolger van de heer Vincent Herman, 
dient de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw vastgesteld te worden. 
De heer Jan Decouttere wordt op de ranglijst onder nummer 21, na de heer Frank Soetaert, 
toegevoegd. 
De gemeenteraad wordt verzocht de rangorde vast te stellen. 

Vastgesteld met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
6. Kennisname stand van zaken projecten bedrijven- en dienstenzone Lobeek te Wielsbeke - 

toelichting door de heer Jinne Wijnnobel WVI 
De stand van zaken betreffende de projecten bedrijven- en dienstenzone Lobeek te Wielsbeke 
worden toegelicht door de heer Jinne Wijnnobel, WVI. 

Waarvan kennisname.
 
 
 
7. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene 

vergadering van 8 december 2020 - CREAT/TMVS 
De gemeente wordt opgeroepen voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 8 
december 2020, met vermelding van de agenda: 

1. Toetreding van deelnemers 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 

432 DLB) 
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB) 
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 
6. Statutaire benoemingen 
Varia 

Gelet dat mevr. Magda Deprez als vertegenwoordiger en dhr. Frédéric Depypere als plaatsvervanger, 
werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 28 november 2019, om het 
gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van CREAT/TMVS 
voor de volledige legislatuur 2019-2024; 
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. 

De N-VA fractie en de Vlaams Belang fractie onthouden zich; 
Uitslag van de stemming: 
16 ja-stemmen 
5 onthoudingen 
 
 
 
8. Goedkeuring agenda en statutenwijziging en aanduiden vertegenwoordiger/plaatsvervanger 

buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020 - Gaselwest 
De gemeente wordt opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 15 
december 2020, met vermelding van de agenda: 

1. Aanpassen van de statuten als volgt: 
a. Wijziging van het doel/voorwerp  
b. -Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II 



-Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de 
bijlage 1bis en bijlage 3 
-Toevoegen van een artikel 2bis en artikel 29ter. 

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een 
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de 
beslissingen genomen in de agendapunten 1, 6 en 7 bij authentieke akte te doen 
vaststellen. 
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur 
houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de 
te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur 
opgestelde begroting 2021. 
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.  
5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de 
activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en 
diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ - verslag van de raad van bestuur 
en van de commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in 
natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 15 december 2020. 
 b. Desgevallend aanvaarding / uitbreiding activiteiten gemeenten voor 
(neven)activiteiten. 
8. Statutaire mededelingen. 

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente Wielsbeke per brief van 10 september 
2020 overgemaakt. 
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden vooreerst hun oorsprong in de verplichte aanpassing van 
de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV): 

- Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap 
ingevolge het nieuwe WVV. 

- Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging. 
- Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, met 

invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), 
onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen 
door de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening. 

- Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke 
besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de 
Algemene Vergadering. 

- In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure; 
Daarnaast worden nog een aantal wijzigingen aangebracht: 

- Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de 
reeds in de statuten opgenomen zetel. 

- Invoeging en/of actualisering van een aantal definities. 
- Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig lid 

van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging. 

- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling; 
Ook aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van de inwerkingtreding van 
het WVV) worden enkele wijzigingen aangebracht. 
Tot op heden staat nog niet vast onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen 
plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel schriftelijk. 
Het mandaat van de vertegenwoordiger/plaatsvervanger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering. 



Dhr. Guido Callewaert, vertegenwoordiger en dhr. Frédéric Depypere, plaatsvervanger werden 
aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019 om het gemeentebestuur Wielsbeke 
te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Gaselwest voor de legislatuur 2019-2024. 
De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda en aan de 
voorgestelde statutenwijziging, en de vertegenwoordiger/plaatsvervanger die fysiek dan wel digitaal 
zal deelnemen opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
9. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene 

vergadering op 15 december 2020 - DVV Midwest 
De gemeente wordt opgeroepen tot de algemene vergadering van de DVV Midwest op 15 december 
2020, met vermelding van de agenda: 

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 23 juni 2020 
2. Benoeming leden raad van bestuur 2020-2021 
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met 

raadgevende stem in de raad van bestuur 
4. Vaststellen bijdragen gemeente 2021 
5. Jaarplanning 2021 
6. Budget 2021 
7. Varia 
8. Volgende algemene vergadering 

Gelet op de bijlagen: 
- Strategisch plan 2020-2025 

Gelet dat het definitieve budget 2021 pas in november 2020 wordt voorgelegd aan de raad van 
bestuur; 
Gelet op art. 432 van het decreet lokaal bestuur 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. Filiep De Vos als plaatsvervanger, 
werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019, om het gemeentebestuur 
Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van DVV Midwest voor de volledige 
legislatuur 2019-2024; 
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de vertegenwoordiger / 
plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

De fracties zijn unaniem akkoord dit agendapunt uit te stellen naar de volgende zitting van 
de gemeenteraad. 
 
 
 
10. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger 

buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020 - Psilon 
De gemeente wordt opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 15 
december 2020 met vermelding van de agenda: 

1. Vaststelling werkprogramma 2021 
2. Vaststelling begroting 2021 

Gelet op de documenten in bijlage; 
- Werkprogramma 2021 
- Begroting 2021 – investeringen en onderhoudswerken 
- Begroting 2021 - resultatenprognoses 



Gelet dat mevr. Daisy Haydon als vertegenwoordiger en mevr. Rachida Abid als plaatsvervanger, 
werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019, om het gemeentebestuur 
Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Psilon voor de volledige 
legislatuur 2019-2024; 
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de vertegenwoordiger / 
plaatsvervanger opdracht te geven haar stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
11. Goedkeuring wijziging reglement aanpassingspremie voor woningen bewoond door 65-

plussers, personen met handicap of zorgwoners 
Gelet op het gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen 
bewoond door 65-plussers, personen met een handicap of zorgwoner(s), goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 28 november 2019; 
Gelet op het begrotingskrediet premies; 
Gelet dat het artikel 2 van het premiereglement volgende definitie vermeldt voor ‘Persoon met een 
handicap’, die in aanmerking komt als premie-aanvrager: “de persoon die blijkens een medisch attest 
erkend wordt als getroffen zijnde door tenminste 66% ontoereikendheid”; 
Gelet dat bij navraag bij o.m. de ziekenfondsen leert dat deze definitie best wordt aangepast door 
vermelding te maken van het aantal punten dat toegekend wordt om de ontoereikendheid aan te 
geven. Een toekenning van 9 punten door het RIZIV komt in de praktijk overeen met de vroegere 
bepaling van 66% ontoereikendheid. 
Om die reden wordt voorgesteld om de definitie als volgt aan te passen: “de persoon die blijkens een 
attest afgeleverd door een overheidsinstantie, een verminderde zelfredzaamheid heeft 
overeenstemmend met een ongeschiktheid van tenminste 9 punten”; 
De gemeenteraad wordt verzocht de wijziging in het reglement goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
12. Kennisname beslissing Gaselwest en overige te verrichten formaliteiten m.b.t. de inbreng in 

natura n.a.v. de toetreding voor de activiteit openbare verlichting en goedkeuring notariële 
akte 

Gelet op de beslissing van 26 september 2019 waarbij de gemeenteraad goedkeuring verleende aan 
het aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting en de toetreding tot Gaselwest voor de activiteit openbare 
verlichting; 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Gaselwest van 12 december 2019 tot 
kapitaalverhoging per 1 juli 2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 2.929.650,00 euro door 
middel van 117.186 Aov-aandelen en de kapitaalverhoging per 12 december 2019 van het variabel 
kapitaal ten bedragen van 28.630.275,00 euro door middel van 1.145.211 Aov-aandelen; 
Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 12 december 
2019 waarbij de gemeente Wielsbeke als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting werd 
aanvaard met ingang 12 december 2019; 
Gelet op het inbrengverslag van de raad van bestuur van Gaselwest, het inbrengverslag van de 
commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de buitengewone algemene vergadering 
waarbij de inbreng voor de gemeente bestaat uit een definitieve inbrengwaarde van 827.580,59 
euro, vertegenwoordigd door hetzij 24.827 aantal aandelen Aov en 206.905,59 euro in cash; 
Gelet op het feit dat het cashgedeelte door Gaselwest werd gestort op 14 februari 2020 op rekening 
van de gemeente Wielsbeke; 



Gelet op de notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling van de verwezenlijking 
van de kapitaalverhoging zoals overgemaakt op 17 september 2020; 
Gelet op het voorstel van Gaselwest om deze notariële akte te verlijden op 20 november 2020 om 
14u00 in het regiogebouw te Kortrijk, President Kennedypark 12; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 oktober 2020 om  
de heer Carlos Verbrugghe en de heer Bruno Debrabandere als gevolmachtigden van de gemeente 
aan te duiden de authentieke akte te ondertekenen op 20 november 2020. 
De gemeenteraad wordt verzocht: 

- kennis te nemen van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 
Gaselwest van 12 december 2019 

- de machtiging aan de heer Carlos Verbrugghe en de heer Bruno Debrabandere als 
gevolmachtigden van de gemeente om de authentieke akte te ondertekenen te bevestigen 

- de notariële akte goed te keuren. 

Neemt kennis van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest 
van 12 december 2019 
De Vlaams Belang fractie onthoudt zich bij het bevestigen van de machtiging aan de heer 
Carlos Verbrugghe en de heer Bruno Debrabandere als gevolmachtigden van de gemeente 
om de authentieke akte te ondertekenen en het goedkeuren van de notariële akte. 
Uitslag van de stemming: 
20 ja-stemmen 
1 onthouding 
 
 
 
13. Kennisname begrotingswijziging nr. 1 en 2/2020 - lokale politie PZ Midow 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 19 oktober 2020 betreffende de goedkeuring van de 
politiebegrotingswijzigingen nr. 1 (gewone dienst) en nr. 2 (buitengewone dienst) dienstjaar 2020 
van de politiezone Midow; 
Gelet op de voorgelegde begrotingswijzigingen nr. 1 (gewone dienst) en nr. 2 (buitengewone dienst) 
dienstjaar 2020 van de politiezone Midow; 
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie voor 2020 ongewijzigd blijft; 
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname.
 
 
 
14. Goedkeuring dotatie 2021 aan de lokale politie PZ Midow 
Gelet op de voorbereidingen van budget 2021 voor de gemeente en van de begroting voor de 
politiezone Midow, en het op dit ogenblik voorhanden zijnde ontwerp van politiebegroting 2021; 
Gelet op het besluit tot kennisname van het voorontwerp van begroting 2021 zoals voorgelegd in de 
politieraad van 19 oktober 2020; 
De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde dotatie voor een 
bedrag van € 867.487,00. 

De Vlaams Belang fractie onthoudt zich. 
Uitslag van de stemming:
20 ja-stemmen 
1 onthouding 
 
De voorzitter schorst de zitting om 21u02. 


