
GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2021 
 

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, Geert Snoeck, Ellen Rogge, Griet Ameye, Benedikt Planckaert, 
Wout Verheye, Frank Soetaert, Jan Decouttere, Danny Vanhoutte, Ine Callens, 
gemeenteraadsleden; 
Frédéric Depypere, voorzitter gemeenteraad; 
Bruno Debrabandere, algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad van 28 
januari 2021 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 19 januari 2021 een besluit betreffende de zitting van de gemeenteraad en de 
raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2021; 
De burgemeester heeft beslist dat de gemeenteraad van 28 januari 2021 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, gastsprekers en 
IT’er 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 28 januari 2021. 

Kennisname van besluit burgemeester. 
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen van hybride zitting. 
 
 
 
2. Aktename ontslag gemeenteraadsleden 
Gelet op het schrijven van 19 december 2020 waarbij mevrouw Emilie Clinckemaillie haar ontslag 
aanbiedt als gemeenteraadslid; 
Gelet op het schrijven van 3 januari 2021 waarbij de heer Carlos Verbrugghe zijn ontslag aanbiedt als 
gemeenteraadslid; 
De gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van het ontslag van mevrouw Emilie Clinckemaillie 
en de heer Carlos Verbrugghe als gemeenteraadslid. 

Waarvan akte. 
 
 



3. Nazicht van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van de opvolgers van 
ontslagnemende gemeenteraadsleden    

Overwegende dat de heer Carlos Verbrugghe en mevrouw Emilie Clinckemaillie, leden van de 
gemeenteraad, ontslagnemend zijn, waarvan akteneming in huidige gemeenteraadszitting, en 
derhalve moeten vervangen worden; 
Gelet op de in aanmerking komende opvolgers op de lijst nr. 3 ‘CD&V’: 

- 1e opvolger: de heer Danny Vanhoutte 
- 2e opvolger: mevrouw Ine Callens; 

Gelet dat de heer Danny Vanhoutte en mevrouw Ine Callens hun mandaat wensen op te nemen; 
Gezien het verslag betreffende de verkiesbaarheid en het ontbreken van onverenigbaarheden bij de 
heer Danny Vanhoutte en mevrouw Ine Callens; 
Overwegende dat heden, de heer Danny Vanhoutte en mevrouw Ine Callens: 
- niet hebben opgehouden te beantwoorden aan de verkiesbaarheidsvereisten, bepaald bij artikel 65 

van de gemeentekieswet; 
- niet door een veroordeling ontzet zijn 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 zijn en niet de 

voorbije twaalf jaar, zelfs met uitstel, veroordeeld zijn 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 Danny Vanhoutte en mevrouw Ine Callens het niet bekend 
is dat zij zich bevinden 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 Danny 
Vanhoutte en mevrouw Ine Callens geldig worden verklaard en dat deze plaatsvervangende 
raadsleden worden opgeroepen om aanwezig te zijn op de gemeenteraadszitting en worden 
toegelaten tot het afleggen van de wettelijk voorgeschreven eed; 
Gelet dat hierna de heer Danny Vanhoutte en mevrouw Ine Callens aangesteld worden als 
titelvoerende gemeenteraadsleden; 
De gemeenteraad wordt verzocht: 
- de geloofsbrieven van de heer Danny Vanhoutte en mevrouw Ine Callens boven bedoeld, als 
gemeenteraadslieden geldig te verklaren; 
- de heer Danny Vanhoutte en mevrouw Ine Callens toe te laten tot het afleggen van de 
voorgeschreven eed. 

Waarvan akte. 
 
 
 
4. Vaststelling rangorde raadsleden 
Omwille van de aanstelling van de heer Danny Vanhoutte en mevrouw Ine Callens als opvolgers van 
de heer Carlos Verbrugghe en mevrouw Emilie Clinckemaillie, ontslagnemende gemeenteraadsleden, 
waarvan akte in huidige gemeenteraadszitting, dient de rangorde van de gemeenteraadsleden 
opnieuw vastgesteld te worden. 
Gelet dat de heer Danny Vanhoutte op de ranglijst onder nummer 20, en mevrouw Ine Callens onder 
het nummer 21 worden toegevoegd; 



De gemeenteraad wordt verzocht de rangorde vast te stellen. 

Vastgesteld met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
5. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting 
De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van 17 december 
2020. 

De Vlaams Belang fractie onthoudt zich. 
Uitslag van de stemming: 
20 ja-stemmen 
1 onthouding 
 
 
 
6. Aanstelling schepen op basis van voordrachtakte 
Gelet dat het mandaat van schepen van mevrouw Magda Deprez eindigde op 31 december 2020; 
Gelet dat de gemeenteraad tijdens de zitting van 17 december 2020 kennis heeft genomen van het 
niet opnemen van het mandaat opvolging ontslagnemende schepen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2020 betreffende de bepaling van het 
aantal schepenen en invullen van het schepenmandaat; 
Gelet dat, overeenkomstig artikel 49 DLB, binnen twee maanden na het openvallen van het 
schepenmandaat een nieuwe voordrachtakte kan ingediend worden; 
Een akte van voordracht van de kandidaat-schepen werd overhandigd aan de algemeen directeur op 
19 januari 2021 zijnde uiterlijk acht dagen voor de zitting van de gemeenteraad van 28 januari 2021. 
De voorzitter van de gemeenteraad bevestigt de ontvankelijkheid van de akte. 
In de ontvankelijke voordrachtakte wordt 1 kandidaat-schepen voorgedragen met melding van de 
einddatum van het mandaat alsook van de opvolging. 
De kandidaat-schepen legt volgende eed af in handen van de burgemeester: “Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” 
De gemeenteraad wordt verzocht: 

- akte te nemen van de akte van voordracht van de kandidaat-schepen en de opvolgers 
- akte te nemen van de eedaflegging van de kandidaat-schepen 
- de voorgedragen kandidaat-schepen verkozen te verklaren. 

Waarvan akte. 
 
 
 
7. Kennisname duiding visie over toekomst Midow door zonechef hoofdcommissaris Ruben 

Depaepe 
Ruben Depaepe uit Bellegem (Kortrijk) heeft de eed afgelegd als nieuwe korpschef van de politiezone 
Midow, de zone actief in Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke. Hij 
volgt er Hans Malysse op die op 1 september met pensioen ging. 
Korpschef Ruben Depaepe geeft duiding over zijn visie over de toekomst van de politiezone Midow. 
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 
 
 



8. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 8 december 2020 
betreffende de lokale bronopsporing en contactonderzoek - Covid-19 

Gelet op de mail ontvangen op 7 december 2020 van W13 betreffende de Lokale bronopsporing en 
contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-pandemie; 

1. Titel  
Besluit tot mandaatverlening aan W13 tot het opnemen van complementaire engagementen 
in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning 
van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van 
de COVID-19-pandemie te versterken 

2. Rechtsgrond 
• Akte tot oprichting van W13 van 24 april 2015; 
• Statuten 24 april 2015: oprichting van de OCMW-vereniging W13, zoals laatst gewijzigd op 1 
januari 2019; 
• Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan 
de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-
pandemie te versterken. 

3. Motivering 
Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing mobiliseert de Vlaamse Regering de 
lokale besturen om complementair in te zetten op preventie, sensibilisering, bronopsporing, 
quarantainecoaching en contactonderzoek. De lokale besturen werken in al deze opdrachten 
ondersteunend en/of aanvullend op de centrale contactopsporing en de reeds bestaande 
initiatieven op het niveau van de eerstelijnszone. De initiatieven worden steeds genomen in 
overleg en samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Consortium 
Contactopsporing, de lokale eerstelijnszorgraden (ELZ) en opgerichte COVID-19-teams.   
De lokale besturen kunnen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 
november 2020 voornoemd kiezen tussen de volgende opties:  
• Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching 
• Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én  
aanvullend lokaal contactonderzoek. 
De lokale besturen worden gesubsidieerd voor het opnemen van complementair opdrachten 
als volgt:  
• de gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van 
clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een 
forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor maximum 5 maanden (ten 
vroegste start op 1 november 2020 – uiterlijk tot 31 maart 2021);  
• de gemeenten die inzetten op optie 2 (voorgaande engagementen optie 1 + aanvullend 
lokaal contactonderzoek) krijgen voorgaande forfaitaire subsidie en daarnaast nog een 
variabele subsidie van 100 euro per afgehandeld ticket/werkorder van een nieuwe 
indexpatiënt, inclusief de werkorders/tickets van een evenwaardig aantal hoog risicopatiënten 
zoals voorzien in artikel 5. 
• Periode: ten vroegste vanaf 1 november 2020 tot uiterlijk 31 maart 2021. 
Via W13 zet de gemeente reeds sedert augustus 2020 in op de engagementen zoals deze 
bedoeld zijn in optie 1.   
Samen met de andere lokale besturen die zich verenigd hebben in W13, wil de gemeente ook 
inzetten op lokaal contactonderzoek en aldus overschakelen naar optie 2. 
Het optreden van W13 gebeurt binnen al deze engagementen met inachtneming van de 
bescherming van de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). 
Het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in 
het kader van COVID-19 en het uitvoeringsbesluit van 12 juni 2020, voorzien dat de taken zoals 
opgelegd in artikel 44 van het preventiedecreet, meer bepaald het tegengaan van de 
verspreiding van infecties, uitgevoerd zal worden door een samenwerkingsverband dat een 



contactcentrum opricht dat belast wordt met opdrachten van opsporing en begeleiding van 
personen met een bevestigde of vermoedelijke diagnose van COVID-19, of van personen die 
mogelijk een risicodragend contact hebben gehad met een persoon die besmet is met COVID-
19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19. Met voornoemde doelstelling kan W13 dan 
ook in naam en voor rekening van de gemeente als verwerker voor het Agentschap Zorg en 
Gezondheid optreden en kunnen ze rechtstreeks toegang hebben tot de databank Sciensano – 
gegevensdatabank. 
W13 zorgt samen met de gemeenten die zich hierin hebben verenigd, voor de nodige 
capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op te nemen.  Voor de inzet van 
medewerkers in functie van het lokale contactonderzoek wordt voorzien in de nodige 
technische opleiding en aansturing (door Smals vzw en het consortium Opsporing).  
De afspraken i.v.m. de aard en de uitvoering van de complementaire engagementen (incl. 
contactonderzoek) worden formeel vastgelegd in de bijgevoegde 
samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en 
W13. 
Deze complementaire engagementen doen geen afbreuk aan de engagementen die door W13 
in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden. Integendeel, ze zijn 
bedoeld om deze werking nog te versterken. 
Door huidig besluit kunnen de complementaire engagementen in naam en voor rekening van 
de gemeente worden opgenomen door W13. 
De uitvoering ervan zal dus gebeuren door W13. 
Het bewoording van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 laat echter 
niet toe dat de subsidies worden aangevraagd vanuit de regiowerking. De gemeenten moeten 
deze subsidies zelf aanvragen. 
Tussen de gemeenten die zich verenigd hebben in W13 wordt dan ook volgende overeenkomst 
gemaakt:  
• De gemeenten die zich verenigd hebben in W13 gaan ermee akkoord dat omwille van de 
bepalingen in het besluit, de forfaitaire alsook variabele subsidie van de gemeente wordt 
opgevraagd door de stad Kortrijk en vervolgens wordt doorgestort aan W13. 

4. Bevoegdheid CBS - gemeenteraad 
De complementaire engagementen worden opgenomen in het kader van de bestrijding van de 
COVID-19-pandemie, meer in het bijzonder in het kader van het verder beheersen van de 
tweede golf en het proberen vermijden van een derde golf. 
Een en ander vergt dat de proeftuin die door W13 in augustus 2020 zo snel mogelijk een 
doorstart krijgt zodat geen kostbare tijd verloren gaat. 
Om de nodige accounts van de verschillende platformen te bekomen, is de ondertekening van 
de samenwerkingsovereenkomst vereist. 
Deze nodige stukken hiertoe werden pas sedert 7 december 2020 aan W13 overgemaakt, 
zodat vanuit de gemeenten niet vroeger kon worden geagendeerd/gereageerd. 
Om een doorstart te kunnen maken, moet W13 de nodige accounts van de verschillende 
platformen kunnen aanvragen. Hiertoe is een ondertekende samenwerkingsovereenkomst 
(gevolgd door een ondertekende verwerkersovereenkomst van zodra deze wordt aangereikt 
door ABB) noodzakelijk.   
 

Gelet op de hoogdringendheid, neemt het college van burgemeester het besluit tot 
mandaatverlening aan W13 om samen met de andere gemeenten die zich hierin hebben verenigd, 
over te stappen naar optie 2 zoals voorzien in dit besluit. Tevens geeft zij mandaat aan de stad 
Kortrijk om in haar naam en voor haar rekening de subsidies aan te vragen en te ontvangen, met het 
oog op de doorstorting ervan aan W13. 
Zij doet dit onder voorbehoud van bekrachtiging door de eerstvolgende gemeenteraad waarop dit 
dossier rechtsgeldig kan worden geagendeerd. 



De gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
8 december 2020 te bekrachtigen. 

Bekrachtigd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
9. Bekrachtiging besluit burgemeester van 12 januari 2021 betreffende de controle en handhaving 

van de quarantaineverplichting M.H.O. op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 
pandemie 

Gelet op artikelen 133, 134 §1 en 135 §2, 5° Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;  
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 
Gelet op de artikelen 34/1, 47/1 en 79 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het 
preventieve gezondheidsbeleid (verder preventiedecreet genoemd); 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1, 
tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve 
gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot 
uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het 
contactonderzoek in het kader van COVID-19; 
Overwegende dat: 
“België wordt geconfronteerd met de COVID-19-pandemie. De karakteristieken van het coronavirus 
COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid, het sterfterisico en het aantal 
gevallen die werden gedetecteerd dwingen tot het opleggen en doen naleven van bepaalde 
maatregelen, in het bijzonder de quarantaine- en isolatieplicht. 
Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid werd federaal de quarantaineverplichting 
opgelegd in volgende omstandigheden:  

- men heeft een positieve COVID-19 test afgelegd; 
- men wordt beschouwd als een hoog risicocontact omdat men mogelijk in aanraking is 

gekomen met een besmet persoon; 
- met keert terug naar België na een verblijf in een rode zone van meer dan 48u. 
- men heeft een bevel tot quarantaine gekregen na evaluatie van het passenger location form 

(PLF) dat werd ingevuld bij terugkeer naar België vanuit een andere zone. 
Artikel 47/1 van het preventiedecreet bepaalt dat de lokale besturen instaan voor de controle en de 
handhaving van deze quarantaine- en isolatieverplichtingen. 
Omdat voorgaande ook betrekking heeft op personen die tijdens de kerstvakantie in het buitenland 
verbleven, is enkel verder uitstel om aan controle en handhaving te doen onaanvaardbaar.  De 
urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID19 met zich meebrengt 
voor de Belgische bevolking, met inbegrip van de inwoners en bezoekers van onze gemeente, 
verplichten mij als burgemeester onmiddellijk de nodige stappen te nemen – in het bijzonder het 
ondertekenen van het gebruikersprotocol en het organiseren van de controle en handhaving - om de 
openbare gezondheid in het algemeen, en de gezondheid van de bezoekers en inwoners van onze 
gemeente in het bijzonder, op een adequate manier te vrijwaren. Het ondertekenen van het 
gebruikersprotocol, dat gesloten wordt tussen de gemeente en het Agentschap Zorg en Gezondheid, 
is essentieel om de quarantaineverplichting op lokaal niveau te kunnen controleren en handhaven, 
om op die manier de verdere verspreiding van het COVID-19-virus tot een minimum te beperken.” 
Overwegende dat de burgemeester bij besluit van 12 januari 2021 heeft beslist over te gaan tot 
ondertekening van het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid naar de gemeente Wielsbeke in het kader van het doorgeven van 
persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het 
preventieve gezondheidsbeleid; 
De gemeenteraad wordt verzocht het besluit met voornoemd protocol te bekrachtigen. 

Bekrachtigd met eenparigheid van stemmen. 



 
10. Goedkeuring wijziging belastingreglement op woningen die beschouwd worden als ongeschikt 

of onbewoonbaar 
De Vlaamse Wooncode bundelt de regelgeving over het Vlaamse woonbeleid. De Wooncode dateert 
van 1997 en is intussen meermaals gewijzigd. Daarnaast zijn er ook andere aspecten van het 
woonbeleid buiten de Wooncode te vinden. Om de samenhang en de leesbaarheid te verbeteren, 
heeft de Vlaamse overheid het initiatief genomen om al deze regelingen te bundelen. Er is een 
nieuwe structuur met een nieuwe nummering van de bestaande artikels. Inhoudelijk is er niets 
gewijzigd. De Vlaamse Wooncode wordt daarbij omgedoopt tot de Vlaamse Codex Wonen. 
Door de invoering van de Vlaamse Codex Wonen vanaf 1 januari 2021 moet het gemeentelijk 
belastingreglement op woningen die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar aangepast 
worden. Het gaat over technische aanpassingen met een correcte verwijzing naar de Vlaamse 
regelgeving (vnl. andere artikelnummering). 
De gemeenteraad wordt verzocht het gewijzigde belastingreglement goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
11. Goedkeuring wijziging gemeentelijk reglement conformiteitsattesten  
De gemeenteraad keurde op 28 november 2019 een gemeentelijk reglement conformiteitsattesten 
goed. Het was hiermee de bedoeling om het instrument conformiteitsattest meer te promoten bij 
eigenaars-verhuurders. Om die reden werd het afleveren van een attest volledig kosteloos gemaakt. 
Bovendien werd beslist dat de Woondienst de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt 
wordt tot 5 jaar. 
De Vlaamse Wooncode bundelt de regelgeving over het Vlaamse woonbeleid. De Wooncode dateert 
van 1997 en is intussen meermaals gewijzigd. Daarnaast zijn er ook andere aspecten van het 
woonbeleid buiten de Wooncode te vinden. Om de samenhang en de leesbaarheid te verbeteren, 
heeft de Vlaamse overheid het initiatief genomen om al deze regelingen te bundelen. Er is een 
nieuwe structuur met een nieuwe nummering van de bestaande artikels. Inhoudelijk is er niets 
gewijzigd. De Vlaamse Wooncode wordt daarbij omgedoopt tot de Vlaamse Codex Wonen. 
Door de invoering van de Vlaamse Codex Wonen vanaf 1 januari 2021 moet het gemeentelijk 
reglement conformiteitsattesten aangepast worden. Het gaat over technische aanpassingen met een 
correcte verwijzing naar de Vlaamse regelgeving (vnl. andere artikelnummering). 
De gemeenteraad wordt verzocht het gewijzigde reglement goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
12. Kennisname specifiek toezicht - goedkeuring politiebegrotingswijzigingen nrs. 1 en 2 dienstjaar 

2020 politiezone Midow   
Gelet op het schrijven met kenmerk 2020/B/54/2 en het besluit van de gouverneur van de provincie 
West-Vlaanderen van 7 december 2020 ontvangen op 9 december 2020 betreffende ‘Goedkeuring 
politiebegrotingswijzigingen nrs. 1 en 2 dienstjaar 2020 politiezone Midow’; 
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 
 
 
13. Kennisname politiebegroting dienstjaar 2021 / meerjarenplanning 2020-2025 van de PZ Midow 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2020 waarbij de gemeentelijke dotatie 
2021 aan de lokale politie PZ Midow werd goedgekeurd; 



Gelet dat de politieraad in zitting van 21 december 2020 de begroting dienstjaar 2021 voor de lokale 
politiezone Midow heeft goedgekeurd; 
Gelet op de begroting 2021 zoals overgemaakt aan het gemeentebestuur en dat ter inzage ligt voor 
de raadsleden;  
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 
 
 
14. Kennisname vaststelling gouverneur aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - Gemeente 
De vaststelling door gouverneur betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de 
gemeente-OCMW – deel gemeente, met bijhorende technische bemerkingen en aanbevelingen, 
werd door de gemeente ontvangen op 12 januari 2021. 
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 
 
 
15. Principiële goedkeuring nieuwe straatnamen voor het project Molenstraat 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en 
pleinen, met inbegrip van alle latere wijzigingen; 
Gelet op het feit dat er een nieuwe ontwikkeling is in de gemeente met nieuwe wegenis waarvoor 
een straatnaam dient gekozen te worden; 
Gelet op het advies van de cultuurraad van 10 februari 2020, volgende namen (in volgorde van 
voorkeur) naar voren werden gebracht: 
Teerlingkotstraat 
Koutermolen 
Staakmolenstraat 
Maalderijstraat 
Oliemolenstraat 
Wiekenstraat; 
Gelet op enige uniformiteit zouden we de straatnaam, ‘Koutermolen’, zoals voorgesteld door de 
cultuurraad aanpassen naar ‘Koutermolenstraat’; 
Overwegende dat we volgende straatnamen zouden toekennen: 

 Koutermolenstraat voor de hoofdstraat (rood op het stratenplan).  

 Teerlingkotstraat (=gemetselde voet van de molen) voor de doodlopende straat (groen op 
het stratenplan) 

 Staakmolenstraat voor de 2de zijstraat (blauw op het stratenplan) 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 januari 2021; 
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 


