
 

 

 

 Wielsbeke, 9 december 2020 

 

 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN GEMEENTERAAD 

VAN 17 DECEMBER 2020 

 

Aan de dames en heren raadsleden 

van en te Wielsbeke, 

 

Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

17 december 2020 om 20:00 uur in het OC Leieland te Wielsbeke/Ooigem, met aansluitend 

de zitting van de gemeenteraad. 

 

Gelet op de beslissing genomen door de burgemeester op 8 december 2020 zullen de zittingen 

in hybride vorm doorgaan. Dit houdt in dat bepaalde raadsleden fysiek vergaderen en andere 

raadsleden die er fysiek niet bij kunnen zijn, digitaal deelnemen. 

 

Volgende agendapunten zullen behandeld worden:  

 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

OPENBARE ZITTING 

VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE 

1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting raad voor 

maatschappelijk welzijn van 17 december 2020 met beperkt publiek 

2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting 

3. Bekrachtiging beslissing vast bureau goedkeuring agenda en bijlagen en vaststellen 

mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering van 16 december 2020 - WRI 

4. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger / plaatsvervanger 

algemene vergadering van 18 december 2020 - W13 

SCHEPEN FILIEP DE VOS 

5. Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2019 en technische 

bemerkingen en aanbevelingen - OCMW 

 

 

GEMEENTERAAD 

OPENBARE ZITTING 

VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE 

1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad 

van 17 december 2020 met beperkt publiek 

2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting 

3. Kennisname niet opnemen schepenmandaat 

4. Bepaling aantal schepenen en invullen schepenmandaat 
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5. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en 

bijlagen en vaststellen mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering van 16 

december 2020 - WRI 

BURGEMEESTER JAN STEVENS 

6. Goedkeuring Kaderovereenkomst en bijlagen in het kader van het Collectieve 

Investeringstraject en Kazerneringsproject in samenwerking met Hulpverleningszone 

Fluvia 

7. Vaststelling reglement tweede verblijven 

SCHEPEN FILIEP DE VOS 

8. Vaststelling aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2021 - 

2025 

9. Vaststelling gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 

2021-2025 

10. Vaststelling gemeentelijke kohierbelasting - Algemene gemeentebelasting - aanslagjaar 

2021 - 2025 

11. Kennisname goedkeuringsbesluiten gouverneur jaarrekening 2019 - kerkfabriek Sint-

Laurentius, Sint-Bavo en Sint-Brixius te Wielsbeke 

12. Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2019 en technische 

bemerkingen en aanbevelingen - gemeente  

13. Goedkeuring aanpassing geboortepremie 

14. Goedkeuring wijziging tarieven en uren retributiereglement voor het voltrekken van 

huwelijken 

15. Goedkeuring reglement inzake sociale correctie op het retributiereglement op de 

verkoop van afvalzakken 

SCHEPEN DAISY HAYDON 

16. Goedkeuring minnelijke regeling gemeente Wielsbeke/Beaulieu naar aanleiding van de 

werken prioritaire riolering Boonaardsbeek - fase 1  

GEHEIME ZITTING 

VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE 

17. Goedkeuring notulen vorige zitting - geheime zitting 

SCHEPEN FILIEP DE VOS 

18. Goedkeuring akte kosteloze grondoverdracht hoek Molenstraat/Schoolstraat 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Bruno Debrabandere Carlos Verbrugghe 

Algemeen directeur Voorzitter gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn 
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