
 

 

 

 
Wielsbeke, 17 februari 2021 

 
 

GEMEENTERAAD  
VAN 25 februari 2021 

 
 
Aan de dames en heren raadsleden 
van en te Wielsbeke, 
 
Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 25 februari 2021 om 20:00 in het 
OC Leieland te Wielsbeke/Ooigem, met aansluitend de zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 
 
Gelet op de beslissing genomen door de burgemeester op 16 februari 2021 zullen de zittingen 
in hybride vorm doorgaan met beperkt publiek. 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: 
 
 

DAGORDE 
 

OPENBARE ZITTING 

VOORZITTER FRÉDÉRIC DEPYPERE 
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad van 25 

februari 2021 met beperkt publiek 
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting 
3. WVI - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene vergadering  
4. Imog - goedkeuring vervanging afvaardiging algemene vergadering 
5. De Watergroep - goedkeuring vervanging vertegenwoordiger bestuursorganen 
6. VVOG Vereniging voor openbaar groen - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene 

vergadering 
7. Bosgroep IJzer en Leie - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene vergadering 
8. Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene 

vergadering 
9. Goedkeuring 'Aanpassen huishoudelijk reglement gemeenteraad, invoeren en toevoegen van 

het 'burgerkwartier' en het 'actualiteitsdebat'' - agendapunt N-VA fractie 
10. Goedkeuring gewijzigd huishoudelijk reglement 

BURGEMEESTER JAN STEVENS 
11. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘kostendelende vereniging intergemeentelijke 

dienst omgevingsvergunning en handhaving’ - WVI - Intergemeentelijke toezichthouder 
12. Goedkeuring wijziging gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor 

woningen die verhuurd (zullen) worden via het Sociaal Verhuurkantoor 
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GEHEIME ZITTING 

VOORZITTER FRÉDÉRIC DEPYPERE 
13. Goedkeuring notulen vorige zitting - geheime zitting 

SCHEPEN FILIEP DE VOS 
14. Goedkeuring ontwerpakte Bavikhoofsestraat 20+ 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Bruno Debrabandere 
algemeen directeur 

 
 
Frédéric Depypere 
voorzitter gemeenteraad  
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