
GEMEENTERAAD VAN 26 NOVEMBER 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 gemeenteraad; 
Bruno Debrabandere, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Filiep De Vos, schepen verontschuldigd voor agendapunt 14, 15, 16 

Afwezig:  

 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad van 26 
november 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 17 november 2020 een besluit betreffende de zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 november 2020; 
De burgemeester heeft beslist dat de gemeenteraad van 26 november 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 fysieke aanwezigheid van alle 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 26 november 2020. 

Kennisname van besluit brugemeester. 
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen van hybride zitting. 
 
 
 
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting 
De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van 29 oktober 2020. 

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



3. Kennisname schrijven en nazending buitengewone algemene vergadering 15 december 2020 - 
Gaselwest  

Gelet dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest van 15 december 2020 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 
oktober 2020; 
Gelet op de nazending van documenten voor deze buitengewone algemene vergadering ontvangen 
op 3 november 2020; 
Gelet dat omwille van de verdere evolutie van de coronacrisis en de negatieve trend in de cijfers, 
door de raad van bestuur van Gaselwest werd beslist om de buitengewone algemene vergadering op 
een digitale manier te organiseren; 
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de nazending en van de organisatie van de 
buitengewone algemene vergadering op digitale wijze. 

Waarvan kennisname.
 
 
 
4. 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 op 24 november 2020 wordt voorgelegd aan de raad van 
bestuur van DVV Midwest; 
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. 

Gelet op het amendement ingediend per mail op 26 november 2020 door de U. 
fractie; 
Gelet op de bijgevoegde presentatie; 
Gelet op het verzoek een bijkomend artikel op te nemen in de beslissing bij dit 
agendapunt; 
 
Uitslag van de stemming amendement: 
De CD&V fractie stemt tegen. 



De Vlaams Belang fractie onthoudt zich. 
9 ja-stemmen 
11 neen-stemmen 
1 onthouding  
Het amendement wordt niet weerhouden. 
 
 

Uitslag van de stemming goedkeuring agenda en mandaat: 
De fracties U., N-VA en Vlaams Belang stemmen tegen. 
11 ja-stemmen 
10 neen-stemmen 
 
 
 
5. Goedkeuring agenda en aanpassing bijlage 2 van de statuten en vaststellen mandaat 

vertegenwoordiger/plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering 15 december 2020 - 
Imog 

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

1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2021 
2. Begroting 2021 
3. Statutaire benoeming raadslid Avelgem 
4. Aanpassen bijlage 2 statuten ifv intergemeentelijke recyclageparken 
5. Varia 

Gelet op de documenten in bijlagen: 
1. Ontwerp begroting 2021 
2. Strategie en actieplan 2021 
3. Toelichtende nota bij agenda 
4. Voorstel wijziging gecoördineerde statuten 

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; 
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda en het voorstel tot aanpassing bijlage 2 van de statuten 
goed te keuren en de vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn/haar stemgedrag af 
te stemmen op de raadsbesliassing. 

De Vlaams Belang fractie onthoudt zich. 
Uitslag van de stemming: 
20 ja-stemmen 
1 onthouding 
 
 
 
6. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger 

buitengewone algemene vergadering 16 december 2020 - WVI 
De gemeente wordt opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering van WVI op 16 
december 2020, met vermelding van de agenda: 

1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 3 juni 2020 
2. Begroting 2021 



3. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging  
4. Mededelingen 

Gelet op de documenten in bijlagen:  
1. Uitnodiging buitengewone algemene vergadering 
2. Verslag buitengewone algemene vergadering van 3 juni 2020 
3. Begroting 2021 
4. Nota benoeming commissaris 

Gelet dat in functie van de coronamaatregelen deze vergadering digitaal wordt georganiseerd via MS 
Teams; 
Gelet dat dhr. Guido Callewaert als vertegenwoordiger en mevr. Emilie Clinckemaillie als 
plaatsvervanger werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019 om het 
gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de WVI voor de 
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 Vlaams Belang fractie onthoudt zich. 
Uitslag van de stemming: 
20 ja-stemmen 
1 onthouding 
 
 
 
7. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2021 – Fluvia 
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 – HVZ Fluvia door de gemeenteraad van 
28 november 2019; 
Gelet op de mail van de hulpverleningszone (HVZ) Fluvia ontvangen op 15 oktober 2020 met in 
bijlage de tabel van de toelagen budgetwijziging 2020 en budget 2021; 
De gemeenteraad wordt verzocht de gemeentelijke dotatie 2021 goed te keuren: 

- Gewone dienst: 284.415 euro 
- Buitengewone dienst: 208.005 euro. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
8. Goedkeuring aanpassing strategisch meerjarenplan 2020-2025 – AGB 
Gelet dat de leden van de gemeenteraad de aanpassing van het strategisch meerjarenplan 2020-
2025 – AGB ontvangen hebben op 10 november 2020; 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur – AGB van 26 november 2020 betreffende de 
vaststelling van het aangepaste strategisch meerjarenplan; 
Gelet op het voorgelegde strategisch meerjarenplan 2020-2025 – AGB; 
De gemeenteraad wordt verzocht de aanpassing van het strategisch meerjarenplan – AGB goed te 
keuren. 

De fracties Vlaams Belang en N-VA stemmen tegen. 
De U. fractie onthoudt zich. 
Uitslag van de stemming: 
11 ja-stemmen 
5 neen-stemmen 
5 onthoudingen 
 
 



 
9. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan gemeente/OCMW 2020-2021 – deel OCMW 
Gelet dat de leden van de gemeenteraad het strategisch meerjarenplan 2020-2025 wijziging 2020-
2021, deel OCMW, ontvangen hebben op 10 november 2020; 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 november 2020 betreffende 
de vaststelling van het aangepaste strategisch meerjarenplan; 
Gelet op het voorgelegde strategisch meerjarenplan 2020-2025 wijziging 2020-2021 deel OCMW; 
De gemeenteraad wordt verzocht het strategisch meerjarenplan 2020-2025 wijziging 2020-2021 deel 
OCMW, goed te keuren. 

De fracties Vlaams Belang en N-VA stemmen tegen. 
De U. fractie onthoudt zich. 
Uitslag van de stemming: 
11 ja-stemmen 
5 neen-stemmen 
5 onthoudingen 
 
 
 
10. Vaststelling aanpassing meerjarenplan gemeente/OCMW 2020-2021 – deel gemeente 
Gelet dat de leden van de gemeenteraad het strategisch meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente 
wijziging 2020-2021, ontvangen hebben op 10 november 2020; 
Gelet op het voorgelegde strategisch meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente wijziging 2020-2021; 
De gemeenteraad wordt verzocht het strategisch meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente wijziging 
2020-2021 vast te stellen. 

De fracties Vlaams Belang en N-VA stemmen tegen. 
De U. fractie onthoudt zich. 
Uitslag van de stemming: 
11 ja-stemmen 
5 neen-stemmen 
5 onthoudingen 
 
 
 
11. Kennisname budgetwijziging 2020 - kerkfabriek Sint-Brixius 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 betreffende het meerjarenplan 2020-
2025; 
Gelet op de beslissing van 17 juni 2020van de kerkraad van Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem waarbij de 
budgetwijziging werd vastgelegd;  
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis dient te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 
 
 
12. Kennisname budget 2021 - kerkfabrieken Sint-Bavo - Sint-Brixius - Sint-Laurentius 
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkbesturen Sint-Bavo, Sint-
Brixius en Sint-Laurentius van Wielsbeke in de gemeenteraad van 19 december 2019; 
Gelet dat er in de vorige legislatuur een toelage van € 600.000,00 voorzien werd, onderling te 
verdelen onder de 3 kerkbesturen en dat dit opnieuw de maatstaf is om de dotaties aan de 
kerkfabrieken te verdelen over de periode 2020-2025; 



Gelet dat de volgende toelagen voor de legislatuur 2020-2025 werden goedgekeurd: 
- Sint-Bavo: € 220.027,49 
- Sint-Brixius: € 192.435,11 
- Sint-Laurentius: € 187.537,39 

met een totaal van € 599.999,99; 
Gelet op het feit dat voor de drie kerkfabrieken telkens €33.333,33 per jaar ingeschreven staat in het 
meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente; 
Overwegende dat de gemeentelijke toelage voor de kerkfabriek Sint-Brixius voor 2021 € 27.427,10 
bedraagt en dat dit binnen de grens valt van de jaarlijks, in de meerjarenplanning van de gemeente 
ingeschreven, dotatie aan de kerkfabriek; 
Overwegende dat de gemeentelijke toelage voor de kerkfabriek Sint-Bavo voor 2021 € 34.371,21 
bedraagt en dat dit net buiten de grens valt van de jaarlijks, in de meerjarenplanning van de 
gemeente ingeschreven, dotatie aan de kerkfabriek; 
Overwegende dat de gemeentelijke toelage voor de kerkfabriek Sint-Laurentius voor 2021 € 8.994,29 
bedraagt en dat dit binnen de grens valt van de jaarlijks, in de meerjarenplanning van de gemeente 
ingeschreven, dotatie aan de kerkfabriek; 
Overwegende dat er nog marge is op de toelage op de kerkfabriek Sint-Brixius en Sint-Laurentius en 
dat dit kan aangewend worden voor het tekort op de toelage Sint-Bavo; 
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de budgetten 2021 van de kerkbesturen Sint-
Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius van Wielsbeke. 

Waarvan kennisname.
 
 
 
13. Aanvaarden schenking en deponering archeologische vondsten dienstenzone Lobeek 
Gelet dat tijdens een grootschalig archeologisch onderzoek op de terreinen van de dienstenzone 
Lobeek talloze sporen en vondsten werden aangetroffen uit de Late Ijzertijd, de Romeinse tijd, de 
Middeleeuwen en uit het Neolithicum; 
Gelet dat de WVI de ontwikkelaar is van de dienstenzone Lobeek; 
Gelet dat het gevonden archeologisch ensemble werd aangeboden aan de WVI; 
Gelet dat de WVI echter afziet van de zorgplicht en het volledige ensemble wenst te schenken aan de 
gemeente Wielsbeke zodat het erfgoed lokaal verankerd blijft; 
Gelet dat de gemeente Wielsbeke beschikt over een archiefdepot en kan steunen op de expertise 
van DVV Midwest van Roeselare om het archeologisch ensemble als geheel te bewaren, in goede 
staat te houden en ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek; 
De gemeenteraad wordt verzocht de schenking van het archeologisch ensemble van de opgraving 
Wielsbeke - dienstenzone Lobeek aan de gemeente Wielsbeke goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
De voorzitter schorst de zitting om 22u15. 
De voorzitter heropent de zitting om 22u23. 
 
 

GEHEIME ZITTING 

14. Goedkeuring notulen vorige zitting - geheime zitting 
De notulen van de geheime zitting van 29 oktober 2020 worden goedgekeurd. 
 
 



15. Goedkeuring ontwerpakte Sint-Bavoplein – Sint-Bavostraat 16 

De ontwerpakte wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
16. Goedkeuring ontwerpakte Sint-Bavoplein – Leiestraat 17 

De ontwerpakte wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 


