
GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 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 25 
februari 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 16 februari 2021 een besluit betreffende de zitting van de gemeenteraad en de 
raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021; 
De burgemeester heeft beslist dat de gemeenteraad van 25 februari 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 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 25 februari 2021. 

Kennisname van besluit burgemeester. 
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 28 januari 2021. 

De Vlaams Belang fractie onthoudt zich. 
Uitslag van de stemming: 
20 ja-stemmen 
1 onthouding 
 
 
 
3. WVI - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene vergadering  



Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 24 januari 2019 waarbij de afvaardiging in de 
bestuursorganen van WVI tijdens de legislatuur 2019-2024 werd goedgekeurd; 
Gelet dat mevrouw Emilie Clinckemaillie ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid op 28 januari 
2021; 
Gelet dat het noodzakelijk is om de plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van WVI te 
vervangen voor de periode 2021-2024; 
Gelet dat de fracties U., N-VA en Vlaams Belang geen kandidaten voorstelden; 
Gelet op de voorgedragen kandidaat door de CD&V fractie; 
Voor plaatsvervanger: Filiep De Vos 
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
4. Imog - goedkeuring vervanging afvaardiging algemene vergadering 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 24 januari 2019 waarbij de afvaardiging in de 
bestuursorganen van Imog tijdens de legislatuur 2019-2024 werd goedgekeurd; 
Gelet dat mevrouw Emilie Clinckemaillie en de heer Carlos Verbrugghe ontslag hebben genomen als 
gemeenteraadslid op 28 januari 2021; 
Gelet dat het noodzakelijk is om de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen van Imog te vervangen voor de periode 2021-2024; 
Gelet dat de fracties U., N-VA en Vlaams Belang geen kandidaten voorstelden; 
Gelet op het voorstel van kandidaten door de CD&V fractie; 
Voor vertegenwoordiger: Guido Callewaert 
Voor plaatsvervanger: Frédéric Depypere 
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
5. De Watergroep - goedkeuring vervanging vertegenwoordiger bestuursorganen 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 24 januari 2019 waarbij de afvaardiging in de 
bestuursorganen van De Watergroep tijdens de legislatuur 2019-2024 werd goedgekeurd; 
Gelet dat de heer Carlos Verbrugghe ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid op 28 januari 
2021; 
Gelet dat het noodzakelijk is om de vertegenwoordiger in de bestuursorganen van De Watergroep te 
vervangen voor de periode 2021-2024; 
Gelet dat de fracties U., N-VA en Vlaams Belang geen kandidaten voorstelden; 
Gelet op het voorstel van kandidaten door de CD&V fractie; 
Voor vertegenwoordiger AV: Danny Vanhoutte 
Voor vertegenwoordiger aandeelhoudersbestuur drinkwater: Danny Vanhoutte 
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
6. VVOG Vereniging voor openbaar groen - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene 

vergadering 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 24 januari 2019 waarbij de afvaardiging in de 
bestuursorganen van de Vereniging voor openbaar groen (VVOG)tijdens de legislatuur 2019-2024 
werd goedgekeurd; 



Gelet dat mevrouw Emilie Clinckemaillie ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid op 28 januari 
2021; 
Gelet dat het noodzakelijk is om de plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van de VVOG 
te vervangen voor de periode 2021-2024; 
Gelet dat de fracties U., N-VA en Vlaams Belang geen kandidaten voorstelden; 
Gelet op de voorgedragen kandidaat door de CD&V fractie; 
Voor plaatsvervanger: Ine Callens 
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
7. Bosgroep IJzer en Leie - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene vergadering 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 24 januari 2019 waarbij de afvaardiging in de 
bestuursorganen van Bosgroep IJzer & Leie tijdens de legislatuur 2019-2024 werd goedgekeurd; 
Gelet dat mevrouw Emilie Clinckemaillie ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid op 28 januari 
2021; 
Gelet dat het noodzakelijk is om de plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Bosgroep 
IJzer & Leie te vervangen voor de periode 2021-2024; 
Gelet dat de fracties U., N-VA en Vlaams Belang geen kandidaten voorstelden; 
Gelet op de voorgedragen kandidaat door de CD&V fractie; 
Voor plaatsvervanger: Ine Callens 
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
8. Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene 

vergadering 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 21 februari 2019 waarbij de afvaardiging in de 
bestuursorganen van Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart tijdens de legislatuur 2019-2024 werd 
goedgekeurd; 
Gelet dat mevrouw Emilie Clinckemaillie ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid op 28 januari 
2021; 
Gelet dat het noodzakelijk is om de plaatsvervanger voor de initiatiefgroep Stad-Land-schap ’t West-
Vlaamse hart te vervangen voor de periode 2021-2024; 
Gelet dat de fracties U., N-VA en Vlaams Belang geen kandidaten voorstelden; 
Gelet op de voorgedragen kandidaat door de CD&V fractie; 
Voor plaatsvervanger: Guido Callewaert 
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
9. Goedkeuring 'Aanpassen huishoudelijk reglement gemeenteraad, invoeren en toevoegen van 

het 'burgerkwartier' en het 'actualiteitsdebat'' - agendapunt N-VA fractie 
Gelet op het verzoek per e-mail van Rik Buyse, fractieleider N-VA Wielsbeke, ontvangen op 29 januari 
2021, om volgend agendapunt toe te voegen aan de zitting van de gemeenteraad van 25 februari 
2021:  
“Aanpassen Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad, invoeren en toevoegen van het ‘burgerkwartier 
‘ en het ‘actualiteitsdebat’”; 



Gelet dat burgers zich meer en meer ‘bottum up’ over de gemeente organiseren en aldus de 
mogelijkheid moeten krijgen om een voorstel of een petitie te overhandigen op de gemeenteraad en 
kort toe te lichten  Dit kan zowel individueel als in beperkte groep. Daarna wordt dit in de 
gemeenteraad besproken. Op deze manier wordt de werking van de gemeenteraad opgewaardeerd 
en draagt dit bij tot de versterking van de lokale democratie. De participatie en inspraak van de 
burger wordt hierbij nagestreefd. 
Gelet dat de gemeenteraad moet kunnen anticiperen op belangrijke plannen en gebeurtenissen die 
de gemeente direct aanbelangen en niet direct als toevoeging aan de agenda kunnen wegens het 
actuele karakter. Het actualiteitsdebat moet mogelijk zijn op voorstel van twee fracties en om  
wildgroei in te perken wordt er geopteerd voor een maximum van twee actualiteitsvragen per 
gemeenteraad. De Voorzitter leidt uiteraard het debat. Dit actualiteitsdebat is een opwaardering 
voor de gemeenteraad en betekent een versterking van de lokale democratie. 
De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen om het huishoudelijk reglement 
gemeenteraad aan te passen met invoering/toevoeging van het principe van een ‘Burgerkwartier’ en 
de mogelijkheid van een ‘Actualiteitsdebat’ op de gemeenteraad. 

De CD&V fractie stemt tegen. 
Uitslag van de stemming: 
10 ja-stemmen 
11 neen-stemmen 
 
 
 
10. Goedkeuring gewijzigd huishoudelijk reglement 
Gelet op het huishoudelijk reglement gemeenteraad zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 4 
juli 2019 en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2019; 
Gelet op het voorstel tot wijziging/toevoeging van volgende bepalingen door de voorzitter van de 
gemeenteraad Frederic Depypere. 
De gemeenteraad wordt verzocht haar goedkeuring te verlenen aan het gewijzigd huishoudelijk 
reglement gemeenteraad. 

De fracties U., N-VA en Vlaams Belang onthouden zich. 
Uitslag van de stemming: 
11 ja-stemmen 
10 onthoudingen 
 
 
 
11. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘kostendelende vereniging intergemeentelijke 

dienst omgevingsvergunning en handhaving’ - WVI - Intergemeentelijke toezichthouder 
Gelet op het schrijven per mail van de WVI ontvangen op 29 januari 2021 betreffende de aanwerving 
van een intergemeentelijke toezichthouder; 
Gelet dat Wielsbeke als nieuwe gemeente toegevoegd zal worden aan de bestaande overeenkomst 
‘kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst omgevingsvergunning en handhaving (KGV-
IGOH)’; 
Gelet op de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 februari 2021; 
De gemeenteraad wordt verzocht de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 

De fracties U., N-VA en Vlaams belang stemmen tegen. 
Uitslag van de stemming: 



11 ja-stemmen 
10 neen-stemmen 
 
 
 
12. Goedkeuring wijziging gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor 

woningen die verhuurd (zullen) worden via het Sociaal Verhuurkantoor 
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 tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen die (zullen) verhuurd worden 
via het Sociaal Verhuurkantoor aangepast worden. Het gaat over een technische aanpassing in artikel 
5§2 van het reglement met een correcte verwijzing naar de Vlaamse regelgeving (andere 
artikelnummering). 
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

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

GEHEIME ZITTING 

13. Goedkeuring notulen vorige zitting - geheime zitting 
De notulen van de zitting van 17 december 2020 worden goedgekeurd. 
 
 
 
14. Goedkeuring ontwerpakte Bavikhoofsestraat 20+ 
De ontwerpakte wordt goedgekeurd. 


