
NOTULEN GEMEENTERAAD 
VAN 8 JULI 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: Magda Deprez, schepen verontschuldigd voor agendapunt 14 

Afwezig:  

 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de gemeenteraad van 8 
juli 2021 met beperkt publiek 

De gemeenteraad, 
Gelet op 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 29 juni 2021 een besluit betreffende de zitting van de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 2021; 
Gelet dat de gemeenteraad in hybride vorm zal plaatsvinden in het OC Leieland in openbare zitting 
met beperkt publiek; 
Gelet dat men zo voldoet aan de wens van de federale regering om te zorgen voor continuïteit van 
de noodzakelijke werking van de overheidsorganen en tegelijk de risico’s tot verspreiding van het 
Covid-19 virus te minimaliseren, 
Gelet dat er naast de fysieke aanwezigheid van alle gemeenteraadsleden, algemeen directeur, 
gastsprekers en IT’er maximum 5 personen zullen worden toegelaten, pers inbegrepen; 
Gelet dat 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 van 8 
juli 2021 met beperkt publiek; 

Kennisname van besluit burgemeester. 
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen van hybride zitting. 

BESLUIT: 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 29 juni 2021 betreffende 
de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 2021.  
Artikel 2 
De gemeenteraad keurt de zitting in hybride vorm van de gemeenteraad in openbare zitting die zal 
doorgaan op 8 juli 2021 in OC Leieland te Wielsbeke/Ooigem goed, en gaat akkoord met het toelaten 
van 5 extra personen publiek, pers inbegrepen. 

2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting 

De gemeenteraad, 
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Gelet dat de Vlaams Belang fractie zich onthoudt; 
Uitslag van de stemming: 
20 ja-stemmen 
1 onthouding 
De notulen van de gemeenteraadszitting van 27 mei 2021 worden goedgekeurd. 

3. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene vergadering van 15 juni 
2021 - Mijn Huis 

De gemeenteraad, 
Gelet op het schrijven ontvangen op 28 mei 2021 betreffende de uitnodiging voor de algemene 
vergadering van cvba Mijn Huis van 15 juni 2021; 
Gelet op de agenda: 

1. Goedkeuring verslag van de vergadering van 7 juli 2020 
2. Verslag van de Raad Van Bestuur aan de Algemene Vergadering 
3. Bijzonder verslag omtrent het toezicht op het sociaal oogmerk 
4. Verslag bedrijfsrevisor 
5. Jaarrekening 2020 
6. Kwijting aan bestuurders en commissaris 

Gelet op de bijlage: 
- Verslag algemene vergadering van 7 juli 2020 

Gelet dat de algemene vergadering van cvba Mijn Huis statutair zou doorgaan op 25 mei 2021 maar 
verzet werd naar 15 juni 2021; 
Gelet dat dhr. Frédéric Depypere als vertegenwoordiger en mevr. Daisy Haydon als plaatsvervanger 
werden aangeduid tijdens de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019 om het gemeentebestuur 
Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van cvba Mijn Huis voor de legislatuur 
2019-2024;  
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 juni 2021 betreffende 
goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
cvba Mijn Huis van 15 juni 2021; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen van 9 juni 2021 te bekrachtigen; 

Bekrachtigd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  
Artikel 1 
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 
juni 2021 betreffende goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van cvba Mijn Huis op 15 juni 2021. 
Artikel 2 
Deze beslissing over te maken aan cvba Mijn Huis. 

4. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen goedkeuring agenda en 
bijlagen en vaststellen mandaat vertegenwoordiger schriftelijke jaarvergadering van 28 juni 
2021 - Elk zijn Huis 

De gemeenteraad, 
Gelet op het schrijven van 7 april 2021 van Elk zijn Huis waarbij de zitting van 26 april 2021 werd 
uitgesteld; 
Gelet op de ontvangst van het aangetekend schrijven op 10 juni 2021 betreffende de schriftelijke 
jaarvergadering van Elk zijn Huis met bijhorende agenda: 
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 meegedeeld worden aan de algemene vergadering (Ze worden dus niet ter stemming voorgelegd.);
Gelet dat overeenkomstig de wettelijke regels alle punten van de agenda louter ter kennisname 

  3. Controleverslag van de commissaris van de Gemeentelijke Holding in vereffening 2020
Jaarverslag bij agendapunt 32.

  1. Jaarrekening 2020
Gelet op de bijlagen:

Vraagstelling5.
Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar 20204.
niet kon worden afgesloten
beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog 
Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over het boekjaar 2020 inclusief 3.
Bespreking door de vereffenaars van de jaarrekening over het boekjaar 20202.
Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over het boekjaar 20201.

agenda:
25 mei 2021 met uitnodiging tot de digitale algemene vergadering van 30 juni 2021 met volgende 
Gelet op de aangetekende oproeping van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening ontvangen op 
De gemeenteraad,

Gemeentelijke holding NV in vereffening
documenten en aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering van 30 juni 2021 - 
Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen kennisname agenda, 5.

Deze beslissing over te maken aan Elk zijn Huis.
Artikel 2
schriftelijke jaarvergadering van Elk zijn Huis op 28 juni 2021 wordt bekrachtigd.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 juni 2021 betreffende de 
Artikel 1
BESLUIT:

Bekrachtigd met eenparigheid van stemmen.
schepenen te bekrachtigen;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 juni 2021;
legislatuur 2019-2024;
aangeduid voor de algemene vergaderingen van kredietvennootschap ‘Elk Zijn Huis’ tijdens de 
vertegenwoordiger en dhr. Geert Snoeck als plaatsvervangend vertegenwoordiger werden 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 waarbij dhr. Frédéric Depypere als 
aan Elk zijn Huis vóór 28 juni 2021;
Gelet dat de stemming schriftelijk zal gebeuren, m.a.w. de besluitvorming dient bezorgd te worden 

- Aanduiding commissaris
  - Jaarverslag 2020

Gelet op de bijgevoegde bijlagen:
Goedkeuring van de bestuursvergoedingen 2021 (zie pagina 47 document “jaarverslag 2020”)7.
Benoeming van de revisor6.
Kwijting aan de revisor5.
Kwijting aan de bestuurders4.
Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat (zie pagina 34 document “jaarverslag 2020”)3.
boekjaar 2020 afgesloten op 31 december 2020
Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening en het verslag van de commissaris over het 2.
december 2020
Kennisname en goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur afgesloten op 31 1.
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 juni 2021 waarbij dhr. 
Filiep De Vos wordt voorgesteld als afgevaardigde van de gemeente Wielsbeke om deel te nemen 
aan bovengenoemde algemene vergadering; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen te bekrachtigen; 

Bekrachtigd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
Artikel 1 
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 
juni 2021 betreffende de kennisname van de agenda, de documenten en het afvaardigen van dhr. 
Filiep De Vos als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV 
in vereffening van 30 juni 2021. 
Artikel 2 
Deze beslissing over te maken aan de Gemeentelijke Holding NV. 

6. Kennisname Jaarrapport organisatiebeheersing 

De gemeenteraad, 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 217 en 219; 
Gelet dat art. 219, 2de lid bepaalt dat de algemeen directeur aan het college van burgemeester en 
schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn rapporteert 
over het organisatiebeheersingssysteem uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgend jaar; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2019 “Goedkeuring algemeen kader 
organisatiebeheersing”; 
Gelet op het jaarrapport organisatiebeheersing; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van het jaarrapport 
organisatiebeheersing 2020. 

Waarvan kennisname. 

BESLUIT: 
Enig artikel 
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarrapport organisatiebeheersing. 

7. Innemen standpunt vorming woonmaatschappij 

De gemeenteraad, 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;  
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;  
Gelet op het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2019-2024;  
Gelet op de nieuwsbrief van het agentschap Wonen-Vlaanderen van 10 september 2020 betreffende 
het regelgevend en implementatietraject voor de vorming van de woonmaatschappijen;  
Gelet op de brief van Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed 
Matthias Diependaele van 23 oktober 2020 betreffende de oproep om het werkingsgebied van de 
woonmaatschappij af te bakenen; 
Overwegende dat de Vlaamse Regering in haar regeerakkoord vooropstelt dat Vlaanderen in de 
toekomst zal bestaan uit verschillende werkingsgebieden over gemeentegrenzen heen waarbinnen 
alle vormen van intergemeentelijke samenwerking een plaats kunnen krijgen; 
Overwegende dat dit met zich meebrengt dat tegen 1 januari 2023 sociale 
huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren moeten samengevoegd worden tot één 
woonactor met slechts één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij 
moet in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied opereren;  
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Overwegende dat in de brief van Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend 
Erfgoed Matthias Diependaele van 23 oktober 2020 volgende bepaling werd opgenomen: “Om deze 
werkingsgebieden te bepalen, krijgt u als lokaal bestuur een trekkersrol. Deze beslissing vertrekt 
vanuit de overtuiging dat deze afbakening niet vanuit Vlaanderen, maar wel vanuit de expertise van 
de lokale besturen moet vertrekken, binnen het ruime kader dat Vlaanderen aanreikt. Het is immers 
de visie van de Vlaamse Regering dat het lokale niveau steeds belangrijker wordt.”; 
Overwegende de kadernota over regiovorming welke op 9 oktober door de Vlaamse Regering werd 
goedgekeurd, waarbij aan de provinciegouverneurs werd gevraagd om de lokale gesprekken over 
regiovorming te faciliteren en een advies te formuleren over deze referentieregio’s en er in dit kader 
via een vragenlijst werd gevraagd naar het standpunt van de gemeente Wielsbeke; 
Overwegende dat de gemeente Wielsbeke bij collegebeslissing van 1 december 2020 het standpunt 
heeft ingenomen dat zij niet akkoord is met de vooropgestelde referentieregio’s, daar de gemeente 
Wielsbeke reeds deel uitmaakt van verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die 
zich situeren binnen het arrondissement Kortrijk; 
Overwegende de goedkeuring van een nieuwe kadernota door Vlaamse regering op 12 maart 2021 
betreffende de definitieve afbakening van 17 referentieregio’s, waarbij de gemeente Wielsbeke werd 
toegewezen aan de regio MidWest, maar waarin staat vermeld dat “Afwijken kan enkel indien daar 
een grondige motivatie voor wordt gegeven en enkel op het niveau van een individueel 
samenwerkingsverband”; 
Overwegende het gezamenlijk schrijven van Helpt Elkander en Mijn Huis van 20 mei 2021 waarbij 
beide woonmaatschappijen aankondigen de handen in elkaar te slaan om samen met de 
betrokkenen SVK’s tot één woonmaatschappij te komen met voldoende schaalgrootte in de regio; 
Overwegende dat er in dit kader een stuurgroep werd opgericht die de ambitie heeft om de 
gemeenten die grenzen aan de regio zuidwest in haar werkingsgebied te behouden voor zover die 
vroeger ook al tot het werkingsgebied van beide huisvestingmaatschappijen behoorden; 
Overwegende dat die woonmaatschappij de taken van de huidige sociale 
huisvestingsmaatschappijen als van de sociale verhuurkantoren opneemt en het centrale 
aanspreekpunt wordt voor zowel kandidaat-huurders, lokale besturen als andere belanghebbenden; 
Overwegende dat deze bestuurlijke hervorming zou moeten leiden tot meer duidelijkheid en 
transparantie, een grotere slagkracht van de woonactor en uiteindelijk een sterker sociaal 
woonbeleid;  
Overwegende dat de Vlaamse regering de krijtlijnen heeft uitgetekend en dat de lokale besturen nu 
aan zet zijn om de werkingsgebieden te bepalen;  
Overwegende dat de lokale besturen tegen 31 oktober 2021 een voorstel van werkingsgebied aan de 
Vlaamse regering dienen te bezorgen dat tot stand kwam in onderling overleg met de woonactoren 
actief op het grondgebied, dat werd afgetoetst op het lokaal woonoverleg en dat door de 
gemeenteraad wordt gedragen;  
Gelet op de reeds jarenlange participatieve en constructieve samenwerking met de sociale 
huisvestingsmaatschappijen Helpt Elkander en Mijn Huis; 
Gelet op de vertegenwoordiging van de gemeente Wielsbeke in de raden van bestuur van beide 
sociale huisvestingsmaatschappijen; 
Gelet dat deze samenwerking ertoe heeft geleid dat beide woonmaatschappijen een zeer goed beeld 
hebben van de noden die leven binnen de gemeente Wielsbeke op gebied van sociale huisvesting; 
Gelet dat deze samenwerking ertoe heeft geleid dat het bindend sociaal objectief reeds werd 
behaald in 2016; 
Gelet dat de gemeente Wielsbeke, ondanks dat ze het bindend objectief reeds heeft bereikt, verder 
wenst te investeren in sociale woningen en er in dit kader een woonbeleidsconvenant werd 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 augustus 2017 ter realisatie van extra woningen boven 9%. 
Het woonbeleidsconvenant werd afgesloten met minister Homans op 1 juli 2017; 
Gelet dat de sociale huisvestingsmaatschappijen Helpt Elkander en Mijn Huis gezamenlijk 290 
woningen beheren in de gemeente Wielsbeke; 
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Gelet op de verwezenlijkte en nog te verwezenlijken projecten met de sociale 
huisvestingsmaatschappijen Helpt Elkander, namelijk: 

o De reeds vergevorderde onderhandelingen tussen het OCMW Wielsbeke en sociale 
huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander betreffende de aankoop van 19 OCMW 
sociale bejaardenwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander; 

o Het project van de sociale huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander gelegen te 
Loverstraat/Wakkensesteenweg te Sint-Baafs-Vijve ter verwezenlijking in een 1ste 
fase van 23 sociale woningen en een nog te bepalen aantal woningen in een 2de fase; 

Gelet op het project van sociale huisvestingsmaatschappij mijn Huis, namelijk: 
o De huidige bouw van 24 appartementen en 4 koopappartementen; 

Gelet dat het college van burgemeester en schepenen op basis van deze elementen van oordeel is 
dat zij een samenwerking met de huidige partners Mijn Huis cvba (Harelbeke) en Helpt Elkander cvba 
(Waregem) inzake sociale huisvesting wenst verder te zetten in de toekomst in de nieuwe structuur 
van één unieke lokale woonmaatschappij; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht het standpunt in te nemen dat zij ervoor opteert om met 
de gemeente Wielsbeke deel uit te maken van één unieke woonmaatschappij Harelbeke/Waregem; 

Gelet dat de fracties U. en Vlaams Belang zich onthouden; 
Uitslag van de stemming: 
15 ja-stemmen 
6 onthoudingen 

BESLUIT: 
Artikel 1 
De gemeenteraad opteert er voor om met de gemeente Wielsbeke deel uit te maken van één unieke 
woonmaatschappij regio Harelbeke/Waregem. 
Artikel 2 
Aan de sociale woonactoren zal advies gevraagd worden over het ingenomen standpunt, om 
uiteindelijk een definitief standpunt inzake werkingsgebied over te maken aan de Vlaamse regering.  
Artikel 3: 
Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het 
decreet over het lokaal bestuur 

8. Beëindiging en vernieuwing KDV GIS-coördinatie 

De gemeenteraad, 
Gelet dat de gemeente sinds 1 januari 2017 gebruik maakt van het aanbod van de WVI om via een 
kostendelende vereniging (KDV) beroep te kunnen doen op een intergemeentelijke GIS-coördinator 
voor het uitwerken en coördineren van het GIS-beleid. Wielsbeke, Wingene, Ledegem, Lichtervelde, 
Ruiselede, Tielt deden hier al beroep op sinds 1 maart 2015, maar nog niet in de vorm van een KDV; 
Overwegende dat op de twee stuurgroepen van de KDV ‘GIS-coördinatie’ (8 januari 2021 Midwest en 
21 januari 2021 andere groep) een nieuw concept voor intergemeentelijke GIS-ondersteuning van 
WVI werd toegelicht, dit onder meer naar aanleiding van het vertrek van Wouter Verhelst als 
intergemeentelijk GIS-coördinator per 1 april 2021: 
- de bestaande KDV aangestuurd door 2 aparte stuurgroepen (één voor regio Midwest en één voor 

een tweede groep van gemeenten), voor “GIS-coördinatie” zou ontbonden worden; 
- de bestaande KDV voor “GIS-operatoren” zou getransformeerd worden tot een grote KDV voor 

“GIS-ondersteuning in het algemeen” (KDV GIS), waarbinnen verschillende profielen van WVI-
medewerkers kunnen ingezet worden in een poulesysteem en waarbij de aangesloten 
gemeenten zowel op afroep als structureel kunnen ondersteund worden;  

Gelet op de voordelen die dit nieuwe concept zou kunnen bieden: 
- Meer flexibiliteit:  
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o er is binnen deze KDV een poule van meerdere GIS-Coördinatoren en GIS-operatoren 
beschikbaar; 

o back-up bij ziekte of afwezigheid kan sneller georganiseerd worden; 
o specifieke expertise kan projectmatig ingezet worden voor alle gemeente; 
o de keuze voor inzet van een GIS-coördinator of een GIS-operator kan binnen het 

beschikbare budget en in samenspraak bepaald worden; 
o de inzet hoeft niet op vaste dagen of in een vast ritme, maar kan in samenspraak 

geconcentreerd of gespreid opgenomen worden; 
o afname is mogelijk zowel op structurele basis als op afroep, in overleg met de 

stuurgroep; 
- Voor zowel de GIS-coördinatoren als de GIS-operatoren is er nog steeds geen btw verschuldigd; 
Gelet dat in beide stuurgroepen (van 8 januari 2021 en 21 januari 2021) principieel akkoord werd 
gegaan met dit nieuwe concept en met de voorgestelde aanpak;  
Overwegende dat WVI aan de deelnemende besturen vraagt om principieel akkoord te gaan met  
- de stopzetting van de huidige KDV; 
- toetreding tot de hervormde KDV GIS, met het structureel engagement van 1 dag per 2 weken. 

Op basis hiervan wordt een finale samenwerkingsovereenkomst bezorgd voor formele toetreding 
tot of goedkeuring van de verruimde KDV GIS;  

Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
Artikel 1 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de stopzetting van de ‘KDV GIS-coördinatie’ van WVI. 
Artikel 2 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de toetreding tot de vernieuwde KDV GIS van WVI 
met het structureel engagement van 1 dag per 2 weken. Hetzelfde jaarlijkse budget wordt voorzien 
zoals voor de bestaande KDV ‘GIS-coördinatie’. 

9. Goedkeuring jaarrekening 2020 en kwijting bestuurders AGB Wielsbeke 

De gemeenteraad, 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus; 
Gelet dat de jaarrekening 2020 AGB Wielsbeke aan de gemeenteraadsleden werd bezorgd op 23 juni 
2021; 
Gelet dat de raad van bestuur van het AGB de jaarrekening 2020 AGB Wielsbeke heeft vastgesteld op 
8 juli 2021; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de jaarrekening 2020 AGB Wielsbeke goed te keuren en 
kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat m.b.t. de jaarrekening 2020; 

Gelet dat de U. fractie tegen stemt; 
Uitslag van de stemming: 
16 ja-stemmen 
5 neen-stemmen 

BESLUIT: 
Artikel 1 
De jaarrekening 2020 AGB Wielsbeke, vastgesteld door de raad van bestuur op 8 juli 2021, wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 2 
Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor hun mandaat m.b.t. de jaarrekening 2020. 
Artikel 3 
De raad van bestuur van het AGB op de hoogte te brengen van deze beslissing. 
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10. Vaststelling jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik Gemeente 

De gemeenteraad, 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus; 
Gelet op het ministrieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus met de bijhorende bijlagen met de schema’s en de rekeningstelsels; 
Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een 
toelichting; 
Overwegende dat de beleidsevaluatie van de jaarrekening het beleid weergeeft dat de gemeente en 
het OCMW gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de 
mate waarin ze zijn bereikt; 
Overwegende dat de financiële nota van de jaarrekening de financiële gevolgen weergeeft van het 
gevoerde beleid; 
Overwegende dat de toelichting van de jaarrekening alle informatie bevat over de verrichtingen in 
het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een 
beslissing te kunnen nemen; 
Overwegende dat de jaarrekening minstens de schulden en de financiële risico’s bevat; 
Gelet dat de jaarrekening 2020 aan de gemeenteraadsleden werd bezorgd op 23 juni 2021; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik 
Gemeente vast te stellen; 

Gelet dat de fracties U., N-VA en Vlaams Belang zich onthouden; 
Uitslag van de stemming: 
11 ja-stemmen 
10 onthoudingen 

BESLUIT: 
Enig artikel 
De jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik Gemeente wordt vastgesteld met volgende 
kengetallen: 

 

11. Goedkeuring jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW 

De gemeenteraad, 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus; 
Gelet op het ministrieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus met de bijhorende bijlagen met de schema’s en de rekeningstelsels; 
Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een 
toelichting; 
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Overwegende dat de beleidsevaluatie van de jaarrekening het beleid weergeeft dat de gemeente en 
het OCMW gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de 
mate waarin ze zijn bereikt; 
Overwegende dat de financiële nota van de jaarrekening de financiële gevolgen weergeeft van het 
gevoerde beleid; 
Overwegende dat de toelichting van de jaarrekening alle informatie bevat over de verrichtingen in 
het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een 
beslissing te kunnen nemen; 
Overwegende dat de jaarrekening minstens de schulden en de financiële risico’s bevat; 
Gelet dat de jaarrekening 2020 aan de gemeenteraadsleden werd bezorgd op 23 juni 2021; 
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik 
OCMW heeft vastgesteld op 8 juli 2021; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de vastgestelde jaarrekening 2020 lokaal bestuur 
Wielsbeke luik OCMW goed te keuren; 

Gelet dat de fracties U., N-VA en Vlaams Belang zich onthouden; 
Uitslag van de stemming: 
11 ja-stemmen 
10 onthoudingen 

BESLUIT: 
Artikel 1 
De jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW, vastgesteld door de raad voor 
maatschappelijk welzijn op 8 juli 2021, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 
Het geheel van het beleidsrapport 2020 wordt hierbij definitief vastgesteld. 
Artikel 3 
De raad voor maatschappelijk welzijn op de hoogte te brengen van deze beslissing. 
Artikel 4 
Deze beslissing en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de 
webtoepassing van de gemeente overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur. 

12. Goedkeuring aangepaste versie relanceplan 

De gemeenteraad, 
Gelet op de nog steeds aan de gang zijnde coronacrisis; 
Gelet op de ingrijpende gevolgen die deze crisis met zich meebrengt op diverse vlakken; 
Gelet dat daartoe op de zitting van de gemeenteraad van 15 juli 2020 een relanceplan werd 
goedgekeurd dat tal van maatregelen omvat om de volgende bevolkings- of beroepsgroepen te 
ondersteunen: lokale verenigingen, lokale handelaars, de inwoners en de zorgsector;  
Gelet dat dit plan omwille van tal van redenen in de realiteit al aan een aantal veranderingen 
onderhevig is en het bijgevolg is aangewezen om een herwerkte versie van dit relanceplan voor te 
leggen;  
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de aangepaste versie van het relanceplan goed te 
keuren; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
Enig artikel 
De aangepaste versie van het relanceplan, oorspronkelijk vastgesteld door de gemeenteraad op haar 
zitting van 15 juli 2020, wordt goedgekeurd. 
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13. Goedkeuring overeenkomst Riopact 

De gemeenteraad, 
Overwegende dat artikel 6 bis, § 1 van het Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd 
voor menselijke aanwending, zoals ingevoegd door artikel 86 van het Decreet van 24 december 
2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, aan De Watergroep een eigen 
(decretale) verplichting oplegt om het aan haar abonnees geleverde water te saneren. Deze 
verplichting tot sanering en de kosten hiervan zijn bijgevolg onlosmakelijk verbonden aan het door 
De Watergroep aan haar abonnees geleverde water; 
Overwegende dat deze saneringsplicht wordt opgelegd met het oog op het behoud van de kwaliteit 
van het geleverde water. Volgens artikel 2, 19° van het Decreet van 24 mei 2002, zoals gewijzigd 
door artikel 84 van het Decreet van 24 december 2004, houdt de activiteit van sanering in: “het 
ondernemen van alle acties nodig voor de organisatie en de uitvoering van het opvangen, 
transporteren, collecteren en zuiveren van het afvalwater”; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 6 bis, § 3 van het Decreet van 24 mei 2002, zoals 
gewijzigd door artikel 86 van het Decreet van 24 december 2004 wordt voldaan aan de uitvoering 
van de gemeentelijke saneringsplicht in hoofde van de exploitant van een openbaar 
waterdistributienetwerk door het afsluiten van een overeenkomst met de gemeente, 
gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband of een door de 
gemeente na een publieke marktbevraging aangestelde entiteit; 
Overwegende dat “het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van afvalwater” een 
verdere uitbouw, onderhoud en beheer van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur vereist. Dat dit 
een opdracht is die financiële, administratieve en technische inspanningen vergt, die best kunnen 
worden uitgevoerd in samenwerking met een ervaren en gespecialiseerd bedrijf; 
Overwegende dat De Watergroep, die reeds de waterdistributie verzorgt op het grondgebied van 
haar vennoot Wielsbeke een specifiek takenpakket kan aanbieden dat ontwikkeld is voor de uitbouw 
en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel, wat bestaat uit DWA-leidingen, RWA-leidingen, 
grachten, infiltratie- en bufferbekkens, hemelwatervoorzieningen, rioolwaterkolken,…; 
Overwegende dat De Watergroep voor de invulling en uitvoering van dit takenpakket een 
overeenkomst heeft afgesloten met Aquafin NV. Dat deze overeenkomst gebaseerd is op 
wederzijdse en complementaire knowhow en ervaring, en een specifieke taakverdeling tussen De 
Watergroep en Aquafin NV bevat; 
Overwegende dat dit takenpakket op vraag en op maat van de gemeente Wielsbeke kan 
samengesteld worden; 
Overwegende dat de uitvoering van dit takenpakket kan bekostigd worden uit de B(ijdrage) voor 
O(pvang) en T(ransport) en/of door de gemeente Wielsbeke zelf; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om een 
Riopactovereenkomst te sluiten met De Watergroep voor bepaalde taken in functie van de uitbouw 
en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel; 
Gelet op het voorstel van Riopact-overeenkomst tussen De Watergroep en de gemeente Wielsbeke; 
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven 
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht om de overeenkomst goed te keuren; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
Artikel 1 
Bijgevoegde Riopact-overeenkomst tussen De Watergroep en de gemeente Wielsbeke goed 
te keuren.  
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GEHEIME ZITTING 

14. Goedkeuring notulen vorige zitting - geheime zitting 

De notulen van de gemeenteraadszitting van 27 mei 2021 worden goedgekeurd. 
 
 

Aldus gedaan en goedgekeurd. 
Namens de gemeenteraad: 

Bij bevel: 
 
Bruno Debrabandere Frédéric Depypere 
algemeen directeur voorzitter gemeenteraad 
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Handtekening(en)  
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