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

De Vlaams Belang fractie en N-VA fractie onthouden zich. 
Uitslag van de stemming: 
16 ja-stemmen 
5 onthouding 
 
 
 
 



3. Kennisname specifiek toezicht - goedkeuring politiebegroting 2021 PZ Midow 
Gelet op het schrijven met kenmerk 2021/B/54/1 van 11 februari 2021 en het besluit van de 
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 10 februari 2021, betreffende het specifiek 
toezicht – Goedkeuring politiebegroting 2021 van de politiezone Midow; 
De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. 

Waarvan kennisname. 
 
 
4. Definitieve 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; 
Overwegende dat er geen opmerkingen en/of bezwaren werden ingediend; 
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
5. Goedkeuren dadingsovereenkomst Sportinfrabouw NV / Gemeente Wielsbeke 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 september 2017 
betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht “Uitbreiding sportpark Kraaienhof” aan 
Sportinfrabouw nv, Essendonkbos 5 te 2910 Essen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van  
€ 727.731,90 excl. btw of € 880.555,60 incl. 21% btw; 
Gelet dat tussen de Gemeente Wielsbeke en Sportinfrabouw discussie is ontstaan in het kader van de 
uitvoering van de opdracht met betrekking tot onder meer de volgende zaken: 

- De kwaliteit en de tijdigheid van de door Sportinfrabouw uitgevoerde werken; 
- De al dan niet opleverbaarheid (voorlopige en definitieve oplevering) van de opdracht; 
- De eindafrekening van de opdracht; 
- De vrijgave van de waarborg; 

Overwegende dat er in dit kader een dadingsovereenkomst werd opgesteld tot de volledige en 
definitieve schikking van de rechten en verbintenissen, vorderingen en meningsverschillen met 
betrekking tot het geschil en de opdracht tussen de partijen; 
De gemeenteraad wordt verzocht haar goedkeuring te verlenen aan de dadingsovereenkomst. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 



6. Aanstelling bijkomende intergemeentelijke GAS-vaststeller 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 oktober 2017 om de heer Koen Delie en de heer 
Louis Simoen van de afvalintercommunale Imog aan te stellen als intergemeentelijke vaststeller 
conform artikel 330 2° van het Algemeen Politiereglement en dit in het kader van het proefproject 
om camera’s in te zetten tegen zwerfvuil; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2018 om mevrouw Els Verhaest van de 
afvalintercommunale Imog aan te stellen als intergemeentelijke vaststeller conform artikel 330 2° 
van het Algemeen Politiereglement en dit in het kader van het proefproject om camera’s in te zetten 
tegen zwerfvuil; 
Gelet op het schrijven van Imog 23 november 2020 waarin ze meedelen dat de dienst die het 
proefproject van de mobiele camera opvolgt, uitgebreid is met de heer Dries Delbecque en dat hij 
voldoet aan de voorwaarden om aangesteld te worden als GAS-vaststeller; 
Overwegende dat de heer Dries Delbecque voldoet aan de voorwaarden om aangesteld te worden 
als intergemeentelijke vaststeller; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 maart 2021; 
De gemeenteraad wordt verzocht de heer Dries Delbecque van de afvalintercommunale Imog aan te 
stellen als intergemeentelijke vaststeller om camera’s in te zetten tegen zwerfvuil. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 

GEHEIME ZITTING 

7. Goedkeuring notulen vorige zitting - geheime zitting 

De notulen van 25 februari 2021 worden goedgekeurd. 
 
 
 
8. Goedkeuring akte grondoverdracht Rijksweg 73 (site Rembrandt) 

De akte grondoverdracht wordt goedgekeurd. 


