
GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 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: Jan De Potter, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 
Jan Decouttere, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 23 

Afwezig:  

 

OPENBARE ZITTING 

Bij aanvang van de openbare zitting van de gemeenteraad werd door de voorzitter van de 

gemeenteraad gevraagd naar het akkoord van de gemeenteraadsleden ivm de hoogdringendheid om 

volgend punt toe te voegen aan de agenda van de zitting.  

‘Goedkeuring tot aanwijzing van de tuin van het gemeentehuis en het André Demedtshuis als plaats 

voor het voltrekken van huwelijken’ 

Indien akkoord, wordt dit punt op het einde van de openbare zitting toegevoegd, concreet 

besproken en gestemd.  

Uitslag van de stemming: 
20 ja-stemmen 
 
 
1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad van 27 

mei 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 18 mei 2021 een besluit betreffende de zitting van de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2021; 
De burgemeester heeft beslist dat de gemeenteraad van 27 mei 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 27 mei 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 29 april 2021. 

De Vlaams Belang fractie onthoudt zich. 
Uitslag van de stemming: 
19 ja-stemmen 
1 onthouding 
 
 
3. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en bijlage 

en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 8 mei 
2021 - Helpt Elkander 

Gelet op het schrijven ontvangen op 21 april 2021 van Helpt Elkander Waregem betreffende de 
uitnodiging voor de digitale algemene vergadering die plaatsvindt op 8 mei 2021; 
Gelet op de agenda: 

1. Bespreking en goedkeuring jaarverslag van de Raad van Bestuur incl. het bijzonder verslag 
       sociaal oogmerk en de klachtenrapportering; 

2. Kennisname verslag van de Commissaris; 
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening en toelichting voor het boekjaar 2020; 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris; 
5. Benoeming van bestuurders; 
6. Benoeming en bezoldiging van de commissaris; 
7. Kennisgeving bedrag zitpenning bestuurders; 
8. Varia; 

8.1 Vrijgave aandelen; 
Gelet dat mevr. Rachida Abid als vertegenwoordiger en mevr. Ellen Rogge als plaatsvervanger, 
werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019, om het gemeentebestuur 
Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Helpt Elkander voor de volledige 
legislatuur 2019-2024; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 april 2021 betreffende 
goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
Helpt Elkander van 8 mei 2021; 
De gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
28 april 2021 te bekrachtigen. 

Bekrachtigd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
4. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en 

vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale algemene vergadering van 8 
mei 2021 - Bosgroep IJzer en Leie 

Gelet op het schrijven ontvangen op 14 april 2021 van Bosgroep IJzer en Leie betreffende de 
uitnodiging tot de digitale algemene vergadering op 8 mei 2021 met bijhorende agenda: 

1. Jaarverslag en resultatenrekening 2020 
2. Planning en begroting 2021 
3. Goedkeuring van de voorgestelde verslagen, de rekeningen en de begroting en kwijting aan de 
bestuurders 



Gelet dat mevr. Magda Deprez als vertegenwoordiger werd aangeduid tijdens de 
gemeenteraadszitting van 24 januari 2019, om het gemeentebestuur Wielsbeke te 
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Bosgroep IJzer en Leie voor de volledige 
legislatuur 2019-2024; 
Gelet dat mevr. Ine Callens als plaatsvervanger werd aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 
25 februari 2021, om het gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene 
vergaderingen van Bosgroep IJzer en Leie voor de periode 2021-2024; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 april 2021 betreffende 
goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
Bosgroep IJzer en Leie van 8 mei 2021; 
De gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
28 april 2021 te bekrachtigen. 

Bekrachtigd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
5. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en 

vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale algemene vergadering van 19 
mei 2021 - Toerisme Leiestreek 

Gelet op de uitnodiging, ontvangen op 5 mei 2021, tot de digitale algemene vergadering van 
Toerisme Leiestreek op 19 mei 2021 met bijhorende agenda en documenten; 
Gelet op de agenda: 

1. Goedkeuren verslag gesloten zitting Algemene Vergadering dd. 16/09/2020 
2. Kennisgeving nieuwe vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Toerisme Leiestreek 
vzw 
3. Goedkeuring nieuwe bestuurder in de bestuursvergadering van Toerisme Leiestreek vzw 
4. Kennisgeven nieuwe experten in de bestuursvergadering van Toerisme Leiestreek vzw 
5. Kennisgeving jaarrekening Toerisme Leiestreek vzw 
6. Kennisgeving rapport toezichthouders Toerisme Leiestreek vzw 
7. Kennisgeving van het jaarverslag 2020 van de bestuursvergadering van Toerisme Leiestreek vzw 
8. Goedkeuring van de jaarrekening Toerisme Leiestreek vzw 
9. Kwijting aan de bestuurders van vzw Toerisme Leiestreek 
10. Kwijting aan de toezichthouders van vzw Toerisme Leiestreek 
11. Kennisgeving wijziging marketingplan 2021 van de vzw Toerisme Leiestreek 
12. Goedkeuring begrotingswijziging 2021 van de vzw Toerisme Leiestreek 
13. Kennisgeving van de verlenging van project Golden Lys, in het kader van Interreg V voor een 
periode van 3 maanden tot 30/09/2021 
14. Kennisgeving stand van zaken campagnes en acties 2021 
15. Varia 

Gelet op de documenten in bijlage; 
Gelet dat mevr. Magda Deprez als vertegenwoordiger en dhr. Gaby Benoit als plaatsvervanger 
(gemeenteraadsbeslissing van 24 januari 2019) werden aangeduid om het gemeentebestuur van 
Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Toerisme Leiestreek voor de 
legislatuur 2019 – 2024; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2021 betreffende 
goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger voor de digitale algemene 
vergadering van Toerisme Leiestreek van 19 mei 2021; 
De gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
12 mei 2021 te bekrachtigen. 

Bekrachtigd met eenparigheid van stemmen. 
 



6. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 25 mei 
2021 - De Lijn 

Gelet op de uitnodiging tot de 30e algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse 
Vervoermaatschappij De Lijn op 25 mei 2021 met bijhorende agenda en documenten; 
Gelet op de agenda: 

1. Verwelkoming en inleiding; 
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van 
commissarissen-revisoren; 
a. beleidsverslag; 
b. commentaar bij de jaarrekening; 
c. mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren; 
d. kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening; 
3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van 
commissarissen-revisoren; 
4. Goedkeuring jaarrekening 2020; 
5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van 
commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2020; 
6. Varia; 

Gelet op de documenten in bijlage: 
- Notulen algemene vergadering 26 mei 2020; 
- Jaarverslag 2020; 
- Presentatie; 
- Verslag van het college van commissarissen-revisoren; 

Gelet dat de algemene vergadering doorgaat middels een digitale en schriftelijke procedure; 
Gelet dat dhr. Danny Vanhoutte als vertegenwoordiger en mevr. Daisy Haydon als plaatsvervanger 
(gemeenteraadsbeslissing van 24 januari 2019) werden aangeduid om het gemeentebestuur van 
Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van de Vlaamse 
Vervoermaatschappij De Lijn voor de legislatuur 2019 – 2024; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2021 betreffende 
goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
Vervoermaatschappij De Lijn op 25 mei 2021; 
De gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
12 mei 2021 te bekrachtigen. 

Bekrachtigd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
7. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en 

vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger digitale statutaire algemene 
vergadering van 26 mei 2021 - CEVI 

Gelet op de mail ontvangen op 27 april 2021 van Cevi vzw betreffende de uitnodiging tot de digitale 
statutaire algemene vergadering die plaatsvindt op 26 mei 2021; 
Gelet op de agenda: 

1. Goedkeuring verslag vorige Statutaire Algemene Vergadering van 26 juni 2020 
2. Activiteitenverslag Cevi vzw, werkingsjaar 2020 
3. Toelichting jaarrekening 2020 
- Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31 december 2020 
- Verslag van het College van Toezicht aan de leden van de Algemene Vergadering van Cevi vzw 
4. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en het College van Toezicht 
5. Goedkeuring van de begroting 2021 
6. Benoeming van bestuurders en verificateurs 



Gelet op het jaarverslag; 
Gelet dat dhr. Filiep De Vos als vertegenwoordiger en dhr. Frédéric Depypere als plaatsvervanger, 
werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019, om het gemeentebestuur 
Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Cevi vzw voor de volledige 
legislatuur 2019-2024; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2021 betreffende 
goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger voor de digitale algemene 
vergadering van Cevi vzw op 26 mei 2021; 
De gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
12 mei 2021 te bekrachtigen. 

Bekrachtigd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
8. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene 

vergadering op 31 mei 2021 - Mivalti 
Gelet op de mail van Mivalti van 11 mei 2021 inzake de uitnodiging en de agenda voor de jaarlijkse 
algemene vergadering van Mivalti, die plaats vindt op 31 mei 2021 te Tielt; 
Gelet op de agenda: 

1. Statutaire aangelegenheden 
- Aanwezigheden/verontschuldigingen 
- Goedkeuring voorgestelde agenda 
- Goedkeuring ontwerp-verslag 75e AV dd. 08/09/2020 (in bijlage) 
- Wijzigingen leden AV 
2. Financies 
- Financieel jaarverslag 2020: jaarrekening 2020 - balans 2020 (in bijlage) 
(toelichting door Marnix Vande Velde, boekhouder en Hedwig Vander Donckt, revisor) 
- Verslag van de commissaris 
- Goedkeuring jaarrekening 2020 
- Kwijting aan de bestuurders 
- Kwijting aan de commissaris voor het controleren van de jaarrekening 
- Voorstel tot (her)benoeming van de commissaris VRC-Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door 
Hedwig Vander Donckt, voor de boekjaren 2021-2022-2023 
3. Werking 
- Overzicht werking 2020 
4. Varia en vrije agenda 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2019 waarbij mevr. Ellen Rogge als 
vertegenwoordiger en mevr. Magda Deprez als plaatsvervangend vertegenwoordiger werden 
aangeduid voor de algemene vergaderingen van Mivalti tijdens de legislatuur 2019-2024; 
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de 
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de 
raadsbeslissing. 

Op 26 mei 2021 ontving het gemeentebestuur een schrijven van Mivalti betreffende de 
verdaging van de algemene vergadering tot na 9 juni 2021. 
Uitslag van de stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
 



9. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene 
vergadering op 11 juni 2021 - De Watergroep 

Gelet op de mail van De Watergroep ontvangen op 10 mei 2021 met uitnodiging tot de algemene 
vergadering van de cv Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening / De Watergroep die plaats 
vindt op 11 juni 2021; 
Gelet dat deze vergadering via digitale weg zal georganiseerd worden; 
Gelet op de agenda: 

1. Jaarverslag 2020 van de raad van bestuur 
2. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 
2020 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 
4. Kwijting aan de bestuurders 
5. Kwijting aan de commissaris 
Buitengewone algemene vergadering 
1. Statutenwijziging 

Gelet op de bijlagen; 

 Agenda 

 Jaarrekening 2020 

 Jaarverslag bij de jaarrekening; 

 Activiteitenverslag 2020; 

 Actuarieel verslag; 

 Statutenwijziging; 

 Commissarisverslag; 
Gelet dat de heer Frédéric Depypere als plaatsvervanger werden aangeduid tijdens de 
gemeenteraadszitting van 24 januari 2019 om het gemeentebestuur Wielsbeke te 
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van De Watergroep voor de legislatuur 2019-2024;  
Gelet dat dhr. Danny Vanhoutte als vertegenwoordiger werd aangeduid tijdens de 
gemeenteraadszitting van 25 februari 2021, om het gemeentebestuur Wielsbeke te 
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van De Watergroep voor de periode 2021-2024 
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de 
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de 
raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
10. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger statutaire 

algemene vergadering op 15 juni 2021 - Vereniging Voor Openbaar Groen 
Gelet op het schrijven ontvangen op 11 mei 2021, met uitnodiging tot de jaarlijkse statutaire 
algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) op 15 juni 2021; 
Gelet op de agenda: 

Statutaire mededelingen aan de algemene vergadering  
o Financieel verslag 

Voorstelling balans en jaarrekening 2020 
Toelichting door de bedrijfsrevisor en commentaar door de voorzitter 
Kwijtschelding aan de leden van de raad van bestuur 

o Begroting 2021 
Voorstelling en toelichting door de voorzitter 

o Vaststelling van de contributie voor 2022 
o Jaarverslag 2020 



Gelet dat mevr. Magda Deprez als vertegenwoordiger werd aangeduid tijdens de 
gemeenteraadszitting van 24 januari 2019 om het gemeentebestuur Wielsbeke te 
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen voor de 
legislatuur 2019-2024. 
Gelet dat mevr. Ine Callens als plaatsvervanger werd aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 
25 februari 2021, om het gemeentebestuur Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene 
vergaderingen van de Vereniging voor Openbaar Groen voor de periode 2021-2024; 
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de 
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de 
raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
11. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene 

vergadering op 15 juni 2021 - Ethias 
Gelet op het schrijven van EthiasCo cvba ontvangen op 3 mei 2021 betreffende de uitnodiging tot de 
algemene vergadering van EthiasCo cvba die zal plaatsvinden op 15 juni 2021 met volgende agenda: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het 

resultaat 
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat 
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht 
5. Statutaire benoemingen 

Gelet dat de stemming op afstand zal gebeuren; 
Gelet dat de jaarrekening 2020 en het stemformulier ter beschikking gesteld worden op het 
internetplatform vanaf 15 juni 2021 en de stemming tegen uiterlijk 30 juni 2021 online moet 
gebeuren; 
Gelet dat mevr. Rachida Abid als vertegenwoordiger en dhr. Guido Callewaert als plaatsvervanger 
werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 28 mei 2019 om het gemeentebestuur 
Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Ethias voor de legislatuur 2019-
2024;  
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de vertegenwoordiger / 
plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
12. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene 

vergadering op 16 juni 2021 - Psilon 
Gelet dat de gemeente wordt opgeroepen tot de algemene vergadering van Psilon die doorgaat op 
16 juni 2021 met vermelding van de agenda: 

1.     Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2020; 
1.1. Verslag van de raad van bestuur; 
1.2. Verslag van de commissaris; 
2.     Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2020; 
3.     Kwijting van bestuurders en commissaris; 
4.     Vaststelling vervanging raadgevend bestuurder (voordracht door GR Anzegem); 

Gelet op de documenten in bijlage: 
- Jaarrekening 2020; 
- Jaarverslag 2020; 



- Overzicht presentiegelden; 
Gelet dat mevr. Daisy Haydon als vertegenwoordiger en mevr. Rachida Abid als plaatsvervanger, 
werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019, om het gemeentebestuur 
Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van Psilon voor de volledige 
legislatuur 2019-2024; 
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de vertegenwoordiger / 
plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
13. Kennisname nazending algemene vergadering 28 juni 2021 - Gaselwest  
Gelet dat de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest 
van 28 juni 2021 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 april 2021; 
Gelet op de nazending van documenten voor deze algemene vergadering ontvangen op 18 mei 2021 
met de melding dat de zitting digitaal zal doorgaan; 
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de nazending van documenten horende bij 
de algemene vergadering van 28 juni 2021. 

Waarvan kennisname. 
 
 
 
14. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene 

vergadering op 29 juni 2021 - DVV Midwest 
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van de DVV Midwest die doorgaat op 29 juni 
2021; 
Gelet op de toegezonden agenda:  
Gelet op de toegezonden agenda:  

 Goedkeuring verslag algemene vergadering 15 december 2020 

 Goedkeuring jaarverslag DVV Midwest 2020 

 Vastelling jaarrekening 2020 en het verlenen van kwijting aan de bestuurders, financieel 
directeur en revisor 

 Aanstellen van een bedrijfsrevisor-commissaris voor de periode 2021 – 2023 

 Datum volgende algemene vergadering 
Gelet op de bijlagen: 

Jaarverslag 2020 
Schema NBB 

Gelet dat een infosessie voor de gemeenteraadsleden m.b.t. het jaarverslag wordt ingepland op 30 
juni 2021; 
Gelet op art. 432 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger/plaatsvervanger dient herhaald te worden voor elke algemene 
vergadering; 
Gelet dat dhr. Guido Callewaert als vertegenwoordiger en dhr. Filiep De Vos als plaatsvervanger, 
werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019, om het gemeentebestuur 
Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van DVV Midwest voor de volledige 
legislatuur 2019-2024; 
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de vertegenwoordiger / 
plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 



15. Goedkeuring wijzigingsbesluit 7 mei 2021 subsidiëring lokale bron- en contactopsporing - 
verlenging 

Gelet op de mail van W13 ontvangen op 10 mei 2021, betreffende het wijzigingsbesluit van 7 mei 
2021 subsidiëring verlenging lokale bron- en contactopsporing, ter bestrijding van de COVID-
pandemie; 
Op 13 november 2020 nam de Vlaamse Regering het besluit tot toekenning van een subsidie aan de 
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 
versterken. 
Op 23 april 2021 heeft de Vlaamse Regering het door het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 
november 2020 vastgestelde financieringsmodel verlengd voor de periode van 1 april 2021 tot en 
met 30 juni 2021 voor de bronopsporing en voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021 
voor het contactonderzoek.   
Omwille van dezelfde motieven als voor de verlenging door het bovenvermelde besluit van de 
Vlaamse Regering van 23 april 2021 en omwille van de kennis waarover we vandaag beschikken, de 
vaccinatiecampagne die vermoedelijk nog tot het najaar zal duren, de huidige besmettingsgraad, de 
evolutie van de ziekenhuisopnames en overlijdens, de verschillende virusvarianten en aankomende 
versoepelingen is het risico op lokale opflakkeringen nog steeds zeer reëel en de noodzaak om snel te 
kunnen opsporen blijvend. Daarom werd het door het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 
november 2020 vastgestelde en door het bovenvermelde besluit van de Vlaamse Regering van 23 
april 2021 verlengde financieringsmodel nogmaals verlengd door het besluit van de Vlaamse 
Regering van 7 mei 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot 
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 
april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en 
met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 
Partijen zijn een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tot en met 31 augustus 2021 
overeenkomstig artikel 10, 2°/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 
2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode 
van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 
tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken overeengekomen, 
onder gelijke voorwaarden en bepalingen als opgenomen in de op 11 december 2020 ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst. 
Het besluit van de gemeenteraad zal uiterlijk 31 mei 2021 worden overgemaakt via het digitaal loket 
van ABB aan de Vlaamse overheid.  
Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2021 
betreffende het voorgelegde addendum; 
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van het wijzigingsbesluit van 7 mei 2021 en het 
voorgelegde addendum goed te keuren. 

Kennisname van wijzigingsbesluit. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
16. Goedkeuring wijziging intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen Midden West-

Vlaanderen 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 juni 2015 houdende goedkeuring van een 
intergemeentelijk reglement met doelgroepenplan Proef-wonen Midden West-Vlaanderen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2019 houdende goedkeuring van de 
subsidieaanvraag Woonbeleid regio Izegem – periode 2020 – 2025; 
Gelet op het feit dat het concept Proef-wonen in september 2015 in Midden West-Vlaanderen via 
een lokaal toewijzingsreglement in 16 van de 17 gemeenten werd ingevoerd, nadat er gedurende 4 
jaar hieromtrent werd geëxperimenteerd, met positieve resultaten; 



Overwegende de noodzaak op het concept Proef-wonen grondig te evalueren; 
Gelet op de opdracht van Wonen-Vlaanderen om de Hogeschool Gent aan te stellen om het concept 
Proef-wonen in 2020 te evalueren; 
Gelet op het evaluatierapport van de Hogeschool Gent over het concept Proef-wonen;  
Overwegende dat het evaluatierapport een aantal aanbevelingen bevat voor bijsturing van de 
methodiek; 
Gelet op de beslissing van de bestuursorganen van de 3 intergemeentelijke diensten lokaal 
woonbeleid in Midden West-Vlaanderen om een vervolgtraject op te starten voor bijsturing van de 
methodiek Proef-wonen, rekening houdend met het evaluatierapport, en om de Hogeschool Gent 
aan te stellen om dit traject te begeleiden; 
Overwegende dat de woon- en welzijnsactoren nauw werden betrokken bij dit vervolgtraject (via 
bevraging en focusgroepen) en dat dit leidde tot een aantal bijsturingen m.b.t. toegang en selectie 
van de kandidaat-huurders, het leertraject en de evaluatie, en de informatiedeling in het kader van 
de samenwerking tussen de woon- en welzijnsactoren; 
Gelet op de begeleidende nota met toelichting over de voorgestelde bijsturingen;  
Gelet op het voorstel om de tekst en de memorie van toelichting van het lokaal toewijzingsreglement 
aan te passen;  
Overwegende het positief advies van het lokaal woonoverleg op 18 maart 2021; 
De gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
17. Gemeente Alveringem-Jabbeke-Wielsbeke / Belgische Staat (de brandweerkosten voor de jaren 

2011 en 2012 - burgerlijke procedure) 
Gelet op het voorstel van de gouverneur met betrekking tot de afrekening van de forfaitaire 
bijdragen voor de brandweerkosten voor de jaren 2011 en 2012, ter kennis gebracht bij brief van 19 
december 2016; 
Gelet op het negatief uitgebracht door de gemeenteraad in zitting van 26 januari 2017; 
Gelet op de beslissing van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 17 maart 2017 
houdende de afrekening van de brandweerbijdragen voor de jaren 2011 en 2012, met verwerping 
van de uitgebrachte negatieve adviezen, en de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken 
van 27 april 2017 houdende goedkeuring van de beslissing van de gouverneur; 
Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 249.641 van 29 januari 2021 houdende vernietiging van 
de voormelde beslissingen van de gouverneur van 17 maart 2017 en van de minister van 
Binnenlandse Zaken van 27 april 2017; 
Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 19 april 2021, waarbij de diverse bezwaren van 
10 gemeentebesturen opnieuw worden afgewezen, en de vernietigde beslissing van 17 maart 2017 
wordt bevestigd; 
Gelet op artikel art. 10 §4, 3° van de Wet van 31.12.1963 betreffende de Civiele Bescherming, dat 
voorziet in een termijn van veertig dagen na de notificatie om de uitvoering van de beslissing van de 
Gouverneur al dan niet te weigeren; 
Gelet dat de gemeenteraad de bezwaren handhaaft zoals geformuleerd in het negatief advies van 26 
januari 2017, nader uitgewerkt in de conclusies voor het hof van beroep Gent in de procedure A.R. 
nr. 2020/817, die resulteerde in het arrest van 18 mei 2021 (dat kracht van gewijsde heeft), en 
waarbij in alle duidelijkheid is beslist dat de verjaring is ingetreden (art. 2277 Oud BW).  De Belgische 
Staat werd bij ditzelfde arrest veroordeeld tot volledige terugbetaling van de onwettig geïnde 
bijdragen, ook deze voor de werkingsjaren 2011 en 2012.  De gouverneur kan evident geen bijdragen 
meer in rekening brengen of invorderen in strijd met dit arrest. 
De gemeenteraad wordt verzocht om de uitvoering van deze beslissing te weigeren, en de minister 
van Binnenlandse zaken te verzoeken om deze niet goed te keuren. De nieuwe motivering is 
ontoereikend en foutief. Het nemen van een nieuwe beslissing door de gouverneur heeft bovendien 



geen zin, aangezien elk vorderingsrecht van de federale overheid voor de jaren 2011 en 2012 is 
verjaard. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
18. Kennisname vervolg- en participatietraject Speelbos 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 maart 2021 waarbij de 
opdracht om te komen tot een volwaardig plan voor het speelbos toegewezen werd aan 
studiebureau TV Plant & Houtgoed en Fallow; 
Gelet op de startvergadering met het studiebureau van 29 april 2021; 
Gelet op de voorstelling (teaser) van het project en toelichting van het participatietraject door de 
heer Michaël Stas; 
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van het vervolg- en participatietraject Speelbos. 

Waarvan kennisname. 
 
 
 
19. Goedkeuring wijziging reglement betreffende de erkenning van de plaatselijke verenigingen en 

bepalingen aangaande de uitkeringen van subsidies aan deze verenigingen 
Gelet op het nazicht van het reglement betreffende de erkenning van de plaatselijke verenigingen en 
bepalingen aangaande de uitkering van subsidies aan deze verenigingen;  
Gelet op de vraag van zowel de sportraad als de sportverenigingen om het huidige reglement te 
vereenvoudigen met oog op administratieve vereenvoudiging en efficiëntie;  
Gelet op het voorstel van de dienst vrije tijd om enkele aanpassingen te doen aan dit regelement met 
het oog op vereenvoudiging van het reglement zowel voor de verenigingen als voor de administratie 
(zie bijlagen); 
Gelet op het voorstel van de dienst vrije tijd om een nieuw aanvraagdocument te gebruiken, in 
dezelfde stijl als de nieuwe documenten voor de aanvraag van OVT-, beleid- en impulssubsidies; 
De gemeenteraad wordt verzocht de wijzigingen in het reglement betreffende de erkenning van de 
plaatselijke verenigingen en bepalingen aangaande de uitkering van subsidies aan deze verenigingen 
goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
20. Goedkeuring wijziging samenstelling jeugdraad 
Op 13 april 2021 werd de Wielsbeekse jeugdraad opnieuw samengesteld.  
De gemeenteraad wordt verzocht om de samenstelling van de jeugdraad goed te keuren. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
BP. 1 Goedkeuring tot aanwijzing van de tuin van het gemeentehuis en het André Demedtshuis als 

plaats voor het voltrekken van huwelijken 
Gelet op Ministerieel besluit van 7 mei 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28  
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 
te beperken;  
Gelet dat op grond van art. 15, § 3, tweede lid, 2° MB 28 oktober 2020 vanaf 8 mei 2021 maximum  
50 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld,  
tegelijkertijd aanwezig mogen zijn bij burgerlijke huwelijken, voor zover deze buiten worden  



georganiseerd op de plaatsen die daartoe bestemd zijn;  
Overwegende dat door de wijziging van art. 15 MB 28 oktober 2020 voor het eerst huwelijken buiten  
specifiek worden geregeld in kader van de COVID pandemie, voorheen vielen deze onder de  
algemene samenscholingsregel van artikel 15, § 1 MB;  
Overwegende dat huwelijken binnen beperkt blijven tot 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar en  
de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld, met respect van de afstandsregels;  
Overwegende de veiligheid van de aanwezigen te garanderen en de verdere verspreiding van het  
COVID-virus tegen te gaan, het voltrekken van het huwelijk in openlucht beter is dan de raadzaal van  
het gemeentehuis;  
Overwegende dat door het mogelijk maken van het voltrekken van het huwelijk op een andere 
plaats dan in het gemeentehuis, we tegemoet komen aan de vraag van trouwers en hun naasten om 
met meer personen aanwezig te mogen zijn (overeenkomstig het reglement huwelijken ± 20 à 25  
personen) om deze heugelijke dag te kunnen vieren;  
Gelet op art 165/1 BW dat luidt als volgt: “Op de door de partijen gekozen dag, met uitzondering van  
zon- en feestdagen, na verloop van de termijn bedoeld in artikel 165, licht de ambtenaar van de  
burgerlijke stand in het gemeentehuis, eventueel in aanwezigheid van de getuigen, aan de partijen 
de inhoud toe van hoofdstuk VI van deze titel. Om de beurt verklaren de partijen dat zij elkaars  
echtgenoot willen zijn. Daarna verklaart de ambtenaar in naam van de wet dat zij door het huwelijk  
verbonden zijn. Hij maakt daarvan zonder vertraging de akte op in de DABS.  
In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad op het grondgebied van de gemeente andere  
openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht  
heeft, aanwijzen om huwelijken te voltrekken.” 
De gemeenteraad wordt verzocht goedkeuring te verlenen tot aanwijzing van de tuin van het  
gemeentehuis en André Demedtshuis als plaats om huwelijken te voltrekken. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
 

GEHEIME ZITTING 

21. Goedkeuring notulen geheime zitting 29 april 2021 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
 
 
22. Goedkeuring notulen geheime zitting 7 mei 2021 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
 
 
23. Preventieve schorsing van de financieel directeur 
Goedgekeurd. 


