
NOTULEN 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 

De gemeenteraad, 
Gelet op 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; 
Gelet dat de gemeenteraad in hybride vorm zal plaatsvinden in het OC Leieland in openbare zitting 
met beperkt publiek; 
Gelet dat men zo voldoet 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, 
Gelet dat er naast de fysieke aanwezigheid van alle gemeenteraadsleden, algemeen directeur en 
IT’er maximum 5 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 hybride zitting van de gemeenteraad in openbare zitting van 26 
november 2020 met beperkt publiek; 

Kennisname van besluit burgemeester 
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen van hybride zitting. 

BESLUIT: 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 17 november 2020 
betreffende de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 
november 2020. 
Artikel 2 
De gemeenteraad keurt de zitting in hybride vorm van de gemeenteraad in openbare zitting die zal 
doorgaan op 26 november 2020 in OC Leieland te Wielsbeke/Ooigem goed, en gaat akkoord met het 
toelaten van 5 extra personen publiek, pers inbegrepen. 

2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting 

De gemeenteraad, 
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De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2020 worden goedgekeurd. 

Gelet dat de Vlaams Belang fractie zich onthoudt; 
Uitslag van de stemming: 
20 ja-stemmen 
1 onthouding 

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

De gemeenteraad, 
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; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de nazending en van de organisatie 
van de buitengewone algemene vergadering op digitale wijze; 

Waarvan kennisname. 

BESLUIT: 
Enig artikel 
De gemeenteraad neemt kennis van de nazending van documenten voor de buitengewone algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 15 december 2020 en van de 
organisatie van de buitengewone algemene vergadering op digitale wijze. 

4. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene 
vergadering op 15 december 2020 - DVV Midwest 

De gemeenteraad, 
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van de DVV Midwest die doorgaat op 15 
december 2020; 
Gelet op de toegezonden 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; 
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 
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Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van DVV Midwest voor de volledige 
legislatuur 2019-2024; 
Gelet dat 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 om een bijkomend artikel op te nemen in de beslissing bij dit agendapunt; 
 

Uitslag van de stemming amendement: 
Gelet dat de CD&V fractie tegen stemt; 
Gelet dat de Vlaams Belang fractie zich onthoudt; 
9 ja-stemmen 
11 neen-stemmen 
1 onthouding 
Het amendement wordt niet weerhouden. 
 
Uitslag van de stemming goedkeuring agenda en mandaat: 
Gelet dat de fracties U., N-VA en Vlaams Belang tegen stemmen; 
11 ja-stemmen 
10 neen-stemmen 

BESLUIT: 
Artikel 1 
Het amendement ingediend door de U. fractie wordt niet weerhouden. 
Artikel 2 
De agenda van de algemene vergadering van de DVV Midwest van 15 december 2020 wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 3 
De vertegenwoordiger van de gemeente Wielsbeke, dhr. Guido Callewaert / plaatsvervanger dhr. 
Filiep De Vos, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van DVV Midwest op 15 december 
2020, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig 
raadsbesluit. 
Artikel 4 
Een afschrift van deze beslissing over te maken aan DDV Midwest op dvv-midwest@midwest.be. 

5. Goedkeuring agenda en aanpassing bijlage 2 van de statuten en vaststellen mandaat 
vertegenwoordiger/plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering 15 december 2020 
- Imog 

De gemeenteraad, 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Imog (intergemeentelijke maatschappij voor 
openbare gezondheid in het gewest Kortrijk); 
Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van IMOG die doorgaat op 15 
december 2020; 
Gelet dat de agenda volgende punten bevat: 

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 
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2. Strategie en actieplan 2021 
3. Toelichtende nota bij agenda 
4. Voorstel wijziging gecoördineerde statuten 

Gelet op de statuten van Imog artikels 43; 
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 dat 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 raadsbeslissing; 

Gelet dat de Vlaams Belang fractie zich onthoudt; 
Uitslag van de stemming: 
20 ja-stemmen 
1 onthouding 

BESLUIT: 
Artikel 1 
De agenda van de algemene vergadering van Imog van 15 december 2020 wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 
Het voorstel tot aanpassing bijlage 2 van de statuten wordt goedgekeurd. 
Artikel 3 
De vertegenwoordiger van de gemeente Wielsbeke, mevr. Emilie Clinckemaillie / plaatsvervanger 
dhr. Carlos Verbrugghe, die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van Imog op 
15 december 2020, op te dragen haar/zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
onderhavig raadsbesluit. 
Artikel 4 
Een afschrift van deze beslissing over te maken aan Imog. 

6. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger 
buitengewone algemene vergadering 16 december 2020 - WVI 

De gemeenteraad, 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale (WVI); 
Gelet op het aangetekend schrijven van 29 oktober 2020 betreffende de uitnodiging tot de 
buitengewone algemene vergadering van de WVI die zal plaatsvinden op 16 december 2020 met alle 
bijhorende stukken en 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 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;  
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Gelet dat 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 dat de Vlaams Belang fractie zich onthoudt; 
Uitslag van de stemming: 
20 ja-stemmen 
1 onthouding 

BESLUIT: 
Artikel 1 
De agendapunten van de algemene vergadering van de WVI van 16 december 2020 worden 
goedgekeurd. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger de heer Guido Callewaert / plaatsvervanger mevrouw Emilie Clinckemaillie, op 
te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit 
en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van de WVI van 16 
december 2020 waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 
Artikel 3 
De hierbij genomen beslissing zal worden overgemaakt aan de WVI. 

7. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2021 – Fluvia 

De gemeenteraad, 
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; 
Gelet dat 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. 

BESLUIT: 
Artikel 1 
De gemeentelijke dotatie 2021 - HVZ Fluvia wordt goedgekeurd: 

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

Artikel 2 
Deze beslissing over te maken HVZ Fluvia en aan het toezicht via sarah.maes@ibz.fgov.be 

8. Goedkeuring aanpassing strategisch meerjarenplan 2020-2025 – AGB 

De gemeenteraad, 
Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid Titel 3 – “De Extern Verzelfstandigde 
Agentschappen” - Hoofdstuk 2 “Het autonoom Gemeentebedrijf”, inzonderheid artikelen 242 en 
243; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2007 houdende oprichting van AGB 
Wielsbeke en vaststelling statuten; 
Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2017 houdende oprichting van AGB Wielsbeke en 
goedkeuring van de statuten; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad en het AGB Wielsbeke van 28 maart 2019 houdende de 
goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de gemeente Wielsbeke en AGB Wielsbeke; 
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Gelet op het voorgelegde strategisch meerjarenplan aanpassingen 2020-2025; 
Gelet dat de raadsleden het aangepaste strategisch meerjarenplan 2020-2025 ontvangen hebben op 
10 november 2020; 
Overwegende dat de bepalingen met betrekking tot het financieel evenwicht en 
autofinancieringsmarge niet van toepassing zijn op het autonoom gemeentebedrijf; 
Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 door het AGB Wielsbeke op 26 november 
2020; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht het aangepaste strategisch meerjarenplan 2020-2025 - 
AGB goed te keuren; 

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

BESLUIT: 
Artikel 1 
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Wielsbeke wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 
Aan het AGB Wielsbeke worden voor de boekjaren 2020-2025 een prijssubsidie toegekend zoals 
opgenomen in het aangepaste meerjarenplan 
Artikel 3 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de financieel directeur. 

9. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan gemeente/OCMW 2020-2021 – deel OCMW 

De gemeenteraad, 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij besluit 
van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 
2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming); 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus 
van de lokale [en de provinciale] besturen, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering 
van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering 
van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale (ing. MB 12 september 2018, art. 1, I: 1 
januari 2020)] besturen, het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018 tot 
wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de 
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale 
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 
Gelet op de vaststelling van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 - OCMW door de raad van 
maatschappelijk welzijn op 19 december 2019; 
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB-2020/3  over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van 
de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Feiten, context en argumentatie 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 5364-6176-6611-7158.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/5364617666117158


Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur reikt oplossingen aan om een echt 
geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende 
rechtspersonen, die erbij betrokken zijn. Daaruit volgt dat de gemeente en het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn (OCMW) een gezamenlijk meerjarenplan opstellen, dat door beide 
raden wordt vastgesteld. 
Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide 
rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en 
die van de gemeente vervlochten zijn. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor de 
gemeente en het OCMW samen. 
Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het 
meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van 
het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), 
waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen. 
Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. 
De ramingen, die het bestuur voor het boekjaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor 
de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. In het 
meerjarenplan van de gemeente en het OCMW worden afzonderlijke kredieten per rechtspersoon 
ingeschreven. De gemeente en het OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. 
De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het 
beleid van beide als één geheel voorgesteld. 
De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben wel nog hun 
eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor 
maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de 
gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft 
vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. 
De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet 
dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt. 
Die besluitvorming kan het best als volgt verlopen: 
• de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van het meerjarenplan vast; 
• de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het meerjarenplan vast; 
• de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft 
vastgesteld. 
Het ontwerp van meerjarenplan bevat volgende documenten: 

 Strategische nota 

 Financiële nota  
o Het financiële doelstellingenplan (M1); 
o De staat van het financieel evenwicht (M2); 
o Het overzicht van de kredieten (M3). 

 Toelichting  
o Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1); 
o Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2); 
o Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3); 
o Het overzicht van de financiële schulden (T4); 
o Het overzicht van de financiële risico's; 
o Beschrijving grondslagen en assumpties; 
o Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is. 

Gelet op het voorliggend ontwerp tot strategisch meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW wijziging 
2020-2021; 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 november 2020 betreffende de 
vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW, wijziging 2020-2021; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht het aangepaste strategisch meerjarenplan 2020-2025 
deel OCMW goed te keuren; 
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Gelet dat de fracties Vlaams Belang en N-VA tegen stemmen; 
Gelet dat de U. fractie zich onthoudt; 
Uitslag van de stemming: 
11 ja-stemmen 
5 neen-stemmen 
5 onthoudingen 

BESLUIT: 
Artikel 1 
Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW wijziging 2020-2021 bestaande uit de 
strategische nota, het financieel doelstellingenplan en de staat van het financieel evenwicht) wordt 
vastgesteld. 
Artikel 2 
Het schema M2 voor het luik OCMW wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de toezichthoudende overheid, het OCMW en de 
financieel directeur. 

10. Vaststelling aanpassing meerjarenplan gemeente/OCMW 2020-2021 – deel gemeente 

De gemeenteraad, 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij besluit 
van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 
2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming); 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus 
van de lokale [en de provinciale] besturen, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering 
van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering 
van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale (ing. MB 12 september 2018, art. 1, I: 1 

M2 OCMW 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatiesaldo -€    1.348.033,93  -€    1.835.342,41  -€    1.859.779,24  -€    1.935.905,09  -€    2.014.944,19  -€    2.088.532,50  

Ontvangsten  €     4.813.212,42   €     4.678.012,69   €     4.693.632,69   €      4.712.230,69   €     4.729.202,69   €     4.747.871,69  

Uitgaven  €     6.161.246,35   €     6.513.355,10   €     6.553.411,93   €      6.648.135,78   €     6.744.146,88   €     6.836.404,19  

              

Investeringssaldo -€          74.819,39   €     2.055.000,00  -€          33.000,00   €     6.424.000,00  -€    1.035.500,00  -€    2.000.000,00  

Ontvangsten  €                           -     €     2.250.000,00   €                           -     €      7.500.000,00   €                           -     €                           -    

Uitgaven  €           74.819,39   €         195.000,00   €           33.000,00   €      1.076.000,00   €     1.035.500,00   €     2.000.000,00  

              

Andere -€        216.821,35  -€        224.986,36  -€        233.483,04  -€        242.325,78  -€        251.529,60  -€        261.110,19  

Ontvangsten  €                           -     €                           -     €                           -     €                           -     €                           -     €                           -    

Uitgaven  €         216.821,35   €         224.986,36   €         233.483,04   €         242.325,78   €         251.529,60   €         261.110,19  

              

TOTAAL -€    1.639.674,67  -€            5.328,77  -€    2.126.262,28   €     4.245.769,13  -€    3.301.973,79  -€    4.349.642,69  

Ontvangsten  €     4.813.212,42   €     6.928.012,69   €     4.693.632,69   €   12.212.230,69   €     4.729.202,69   €     4.747.871,69  

Uitgaven  €     6.452.887,09   €     6.933.341,46   €     6.819.894,97   €      7.966.461,56   €     8.031.176,48   €     9.097.514,38  
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januari 2020)] besturen, het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018 tot 
wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de 
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale 
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB-2020/31 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van 
de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Feiten, context en argumentatie 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur reikt oplossingen aan om een echt 
geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende 
rechtspersonen, die erbij betrokken zijn. Daaruit volgt dat de gemeente en het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn (OCMW) een gezamenlijk meerjarenplan opstellen, dat door beide 
raden wordt vastgesteld. 
Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide 
rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en 
die van de gemeente vervlochten zijn. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor de 
gemeente en het OCMW samen. 
Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het 
meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van 
het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), 
waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen. 
Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen, die het 
bestuur voor het boekjaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de 
investeringen en de financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. In het meerjarenplan van 
de gemeente en het OCMW worden afzonderlijke kredieten per rechtspersoon ingeschreven. De 
gemeente en het OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten 
worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide 
als één geheel voorgesteld. 
De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben wel nog hun 
eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor 
maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de 
gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft 
vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. 
De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet 
dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt. 
Die besluitvorming kan het best als volgt verlopen: 
• de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van het meerjarenplan vast; 
• de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het meerjarenplan vast; 
• de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft 
vastgesteld. 
Het ontwerp van meerjarenplan bevat volgende documenten: 

 Strategische nota 

 Financiële nota  
o Het financiële doelstellingenplan (M1); 
o De staat van het financieel evenwicht (M2); 
o Het overzicht van de kredieten (M3). 

 Toelichting  
o Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1); 
o Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2); 
o Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3); 
o Het overzicht van de financiële schulden (T4); 
o Het overzicht van de financiële risico's; 
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o Beschrijving grondslagen en assumpties; 
o Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is. 

Gelet dat de leden van de gemeenteraad het strategisch meerjarenplan 2020-2025 wijziging 2020-
2021 ontvangen hebben op 10 november 2020; 
Gelet op het in bijlage gevoegde strategisch meerjarenplan 2020-2025 wijziging 2020-2021; 
Gelet op de toelichting van de heer Filiep De Vos, schepen; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht het strategisch meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente 
wijziging 2020-2021 vast te stellen; 

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

BESLUIT: 
Artikel 1 
Het meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente wijziging 2020-2021 bestaande uit de strategische 
nota, het financieel doelstellingenplan (M1) en de staat van het financieel evenwicht (M2) wordt 
vastgesteld. 
Artikel 2 
Het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar, is per jaar positief zowel op geconsolideerde 
basis als met inbegrip van het AGB; 
Er zijn geen onbeschikbare gelden; 
De totale autofinancieringsmarge (gemeente, OCMW, AGB) bedraagt: 56.770 euro. 
Artikel 3 
De kredieten van de gemeente voor het boekjaar 2020 en 2021 (schema M3) worden vastgesteld 
Artikel 4 
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de toezichthoudende overheid en de financieel 
directeur. 

11. Kennisname budgetwijziging 2020 - kerkfabriek Sint-Brixius 

De gemeenteraad, 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten en in het bijzonder art. 41 t.e.m. art 44; 
Gelet op omzendbrief BA-2005/01 van 25 februari 2005 betreffende de toepassing van het decreet 
van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten op de 
erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 
erediensten en in het bijzonder art. 6 t.e.m. art. 15; 
Gelet op omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst; 
Gelet op omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de toepassing van het decreet 
van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten; 
Gelet op omzendbrief BB 2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van 
de eredienst;  
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;  
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Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis dient te nemen; 

Waarvan kennisname. 

BESLUIT: 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint-Brixius. 
Artikel 2 
Deze beslissing wordt overgemaakt aan dhr. Gouverneur, het Bisdom en het Centraal Kerkbestuur. 

12. Kennisname budget 2021 - kerkfabrieken Sint-Bavo - Sint-Brixius - Sint-Laurentius 

De gemeenteraad, 
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; 
Gelet dat 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. 

BESLUIT: 
Artikel 1 
Neemt kennis van het ontwerp van het budget 2021 van de kerkbesturen Sint-Bavo, Sint-Brixius en 
Sint-Laurentius van Wielsbeke. 
Artikel 2 
Deze beslissing over te maken aan de kerkbesturen Sint-Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius, het 
Centraal Kerkbestuur, het Bisdom en de gouverneur. 

13. Aanvaarden schenking en deponering archeologische vondsten dienstenzone Lobeek 

De gemeenteraad, 
Feiten, context en argumentatie 
Elk archeologisch onderzoek resulteert in een archeologisch ensemble, het geheel van vondsten, 
stalen en administratie dat eruit voortvloeit. De eigenaar van het terrein waarop het archeologisch 
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onderzoek heeft plaatsgevonden, is ook eigenaar van het archeologisch ensemble en wettelijk 
verplicht om dit ensemble: 

- als geheel te bewaren 
- in goede staat te houden 
- ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. 

Eens een archeologisch bureau de rapportage van het onderzoek heeft afgerond, wordt het 
archeologisch ensemble overgedragen aan de eigenaar, vaak de bouwheer. Die kan echter afzien van 
de wettelijke zorgplicht en het ensemble schenken aan een instelling of instantie die de zorgplicht 
wel op zich wilt nemen. 
Voorstel tot beslissing 
In 2015 vindt in een 2-tal fasen op de terreinen van de dienstenzone Lobeek een grootschalig 
archeologisch onderzoek plaats. Ontwikkelaar van dienst is de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), 
uitvoerders zijn Monument Vandekerckhove (1ste fase) en Ruben Willaert (2de fase).  
Er werden talloze sporen en vondsten aangetroffen: 
1ste fase: 
Een centraal element was de ingebuisde Kasteelbeek.  
Ten noorden van deze beek werden onder meer een aantal crematiegraven en een grafcirkel 
aangetroffen, naast meerdere kuilen en grachten die vooral uit de Late Ijzertijd en de Romeinse tijd 
dateren; sporadisch werden hier ook middeleeuwse sporen geïdentificeerd.  
Ten zuiden van de beek werden een aantal brandrestengraven aangetroffen, evenals een zone met 
bewoningssporen uit de Late Ijzertijd. Vooral ten zuiden van de beek werd eveneens een aanzienlijke 
hoeveelheid artefacten uit het Neolithicum aangetroffen.  
2de fase (voormalig voetbalterrein): 
De opvallendste structuren hier zijn een gebouwplattegrond met perceleringssysteem, een grote kuil 
vol nederzettingsafval, talrijke kleinere paalsporen gedateerd uit de Late IJzertijd en de Romeinse 
periode alsook een grafcirkel uit de metaaltijden.  
Gelet dat de rapportage van de beide fasen afgerond is en beide uitvoerders plaats willen maken in 
hun depot en dus wordt het archeologisch ensemble aangeboden aan de WVI. WVI ziet echter af van 
de zorgplicht en wenst het volledige ensemble te schenken aan de gemeente Wielsbeke. Zo blijft het 
erfgoed lokaal verankerd. 
Gelet dat de gemeente Wielsbeke beschikt over een archiefdepot en op de expertise van DVV 
Midwest van Roeselare kan steunen om het archeologisch ensemble als geheel te bewaren, in goede 
staat te houden en ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de schenking van het archeologisch ensemble van de 
opgraving Wielsbeke - dienstenzone Lobeek goed te keuren; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
Artikel 1 
De gemeenteraad van Wielsbeke keurt de schenking van het archeologisch ensemble van de 
opgraving Wielsbeke - dienstenzone Lobeek goed. De gemeente Wielsbeke wordt eigenaar van het 
ensemble, brengt het ensemble onder in het archiefdepot van Wielsbeke en stelt DVV Midwest aan 
om het behoud, het beheer en de toegankelijkheid van het ensemble te verzekeren. 
Artikel 2 
Deze beslissing over te maken aan de WVI. 
 
 
De voorzitter schorst de zitting om 22u15. 
De voorzitter heropent de zitting om 22u23 
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GEHEIME ZITTING 

14. Goedkeuring notulen vorige zitting - geheime zitting 

De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2020 worden goedgekeurd. 

 

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

De ontwerpakte wordt goedgekeurd. 
 

16. Goedkeuring ontwerpakte Sint-Bavoplein - Leiestraat 17 

De ontwerpakte wordt goedgekeurd. 
 
 

Aldus gedaan en goedgekeurd. 
Namens de gemeenteraad: 

Bij bevel: 
 
Bruno Debrabandere Carlos Verbrugghe 
algemeen directeur voorzitter gemeenteraad 
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