
 

 

 

 
Wielsbeke, 21 april 2021 

 
 

GEMEENTERAAD  
VAN 29 april 2021 

 
 
Aan de dames en heren raadsleden 
van en te Wielsbeke, 
 
Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de zitting van de gemeenteraad van 29 april 2021 aansluitend 
op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19:30 uur in het OC Leieland te 
Wielsbeke/Ooigem. 
 
Gelet op de beslissing genomen door de burgemeester op 20 april 2021 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: 
 
 

DAGORDE 
 

OPENBARE ZITTING 

VOORZITTER FRÉDÉRIC DEPYPERE 
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad van 29 

april 2021 met beperkt publiek 
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting 
3. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en 

vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale algemene vergadering van 27 
april 2021 - De Mandel  

4. Goedkeuring agenda en bijlagen en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger 
algemene vergadering 18 mei 2021- Imog 

5. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale 
algemene vergadering 20 mei 2021 - AquaFlanders 

6. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale 
algemene vergadering 10 juni 2021 - Zefier 

7. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering van 15 juni 2021 - TMVS 

8. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale 
algemene vergadering 16 juni 2021 - WVI 

9. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene 
vergadering van 28 juni 2021- Gaselwest 



BURGEMEESTER JAN STEVENS 
10. Vaststelling gewijzigd organogram gemeente en OCMW 
11. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen van 20 april 2021 betreffende 

de verlenging van de lokale contactopsporing  

SCHEPEN FILIEP DE VOS 
12. Goedkeuring overeenkomst 21/029 van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid 
13. Advies rekening 2020: kerkfabrieken St.Bavo - St.Brixius - St.Laurentius 
14. Goedkeuring wijzigen buurtweg Chemin °5 - verkaveling Rijksweg 
15. Goedkeuring wegentracé - verkaveling Rijksweg 

SCHEPEN MAGDA DEPREZ 
16. Goedkeuring realisatieovereenkomst en addendum op de realisatieovereenkomst fiets- en 

voetgangersbrug Beveren-Leie - Ooigem 

VOORZITTER FRÉDÉRIC DEPYPERE 
17. Goedkeuring ondersteuning onderzoek naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders - 

agendapunt N-VA fractie 

GEHEIME ZITTING 

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

SCHEPEN FILIEP DE VOS 
19. Goedkeuring ontwerpakte parking hoek Schaapdreef/Peter Benoitstraat - Unilin 

BURGEMEESTER JAN STEVENS 
20. Beraadslaging omtrent het opstarten van een tuchtprocedure tegen de financieel directeur bij 

de gemeente Wielsbeke 
21. Beraadslaging omtrent het opstarten van een preventieve schorsingsprocedure tegen de 

financieel directeur bij de gemeente Wielsbeke 
 

Met vriendelijke groeten, 
Bruno Debrabandere 
algemeen directeur 

 
Frédéric Depypere 
voorzitter gemeenteraad  

 


