
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13 

JUNI 2016

Aanwezig D. Sioen: Burgemeester;

E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, J. Jonckheere, J. Demonie, 

J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, 

M. Verstraete, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, 

S. Vangheluwe, W. Pattyn: Raadsleden;

F. Claeys: Secretaris;

I. Vandepitte, L. Hoflack, M. Debucquoy, 

M. Descheemaeker, S. Vanderhaeghen: Schepenen;

J. Vandoolaeghe: Voorzitter gemeenteraad;

M. Vander Meiren: OCMW-voorzitter

Afwezig J. Leleu: Raadslid afwezig voor voor agendapunt1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10

Verontschuldigd T. D'Alleine: Raadslid

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur

Openbare zitting

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting dd. 9 mei 2016

De notulen van de gemeenteraad dd. 9 mei 2016 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Stemming

Aantal ja stemmen 20 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, L. 

Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. 

Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 1 K. Meersseman

Besluitvorming

De gemeenteraad keurt de notulen van 9 mei 2016 goed.

2. Goedkeuring jaarverslag 2015 interlokale vereniging 

Westhoekpersoneel (WHP)

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 57

Naam schepen: Maria Vander Meiren
Bevoegd voor: Personeel
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt

Wetgeving



Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juni 2001, art. 
7;

Documenten en voorgeschiedenis

Gelet op de algemene overeenkomst ‘interlokale vereniging Westhoekpersoneel’ en 
aanvullende overeenkomst ‘Jeugd’ zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 8 
februari 2010, art. 12 en 13;
Gelet op de goedkeuring van de het jaarverslag 2015 door het beheerscomité van de 
interlokale vereniging WHP op 15 april 2016;

Financieel

Niet van toepassing

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

 Niet van toepassing

Advies van de dienst en motivatie

 Voorstel tot goedkeuring van het jaarverslag

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Debucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. 

Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, 

W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag en de erin 
vervatte jaarrekening van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel 2015.

3. Aanduiden van een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering 

van de VVSG

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet - artikel 35 en 42

- Naam raadsleden  : vacant (vertegenwoordiger) / Maria Vander Meiren (vervanger)
- Bevoegd voor de intercommunale VVSG
- Naam behandelende ambtenaren : Henk De Muyt / Francis Claeys 

Wetgeving 



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- Omzendbrief BB 2013/5: Wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke 

samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezicht en 
wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het bijzonder met 
betrekking tot presentiegelden

- Decreet van 6 juli 2001 intergemeentelijke samenwerking

Documenten en voorgeschiedenis

- Gemeentebestuur is aangesloten bij de Vereniging voor Vlaamse Steden en 
Gemeenten ( VVSG ) met vertegenwoordiging in de Algemene Ledenvergadering;

- In gemeenteraadszitting van 10/06/2013 werd Dirk Cardoen aangeduid als 
vertegenwoordiger en Maria Vander Meiren als plaatsvervanger binnen de 
Algemene Ledenvergadering van de VVSG. Sinds het ontslag van Dirk Cardoen als 
burgemeester én gemeenteraadslid is de functie van vertegenwoordiger vacant.

- Voorstel voordracht kandidaat-vertegenwoordiger: Maria Vander Meiren 
- Voorstel voordracht plaatsvervanger: Jan Vandoolaeghe 

Stemming

Aantal stembriefjes: 21

Vertegenwoordiger: 2 blanco-stemmen, 19 ja-stemmen voor Maria Vander Meiren

Plaatsvervanger: 2 blanco-stemmen, 19 ja-stemmen voor Jan Vandoolaeghe

Besluitvorming

- De gemeenteraad duidt Maria Vander Meiren aan om deel te nemen aan de 
algemene ledenvergadering van de VVSG  als vertegenwoordiger

- De gemeenteraad duidt Jan Vandoolaeghe aan om deel te nemen aan de algemene 
ledenvergadering van de VVSG  als plaatsvervanger

- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de VVSG, Paviljoenstraat 9, 
1030 BRUSSEL

4. Goedkeuring van het aangepast aanvullend verkeersreglement 

Komenstraat

Bevoegdheid

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen meer bepaald artikel 42§3 : 
de gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast : Onverminderd de federale 
wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van 
politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het 
gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige 
bestuur van de gemeente.

Naam schepen : Marie Debucquoy/ Dirk Sioen
Bevoegdheid : Politie & Mobiliteit
Naam behandelende ambtenaar : Patrick Blancke

Wetgeving 

- De wet van 29 juli betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.



- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
- Artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten 

van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende vaststelling van de datum van 
inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de 
gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 
wegverkeer.

- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968.

- Het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

- Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de 
minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens worden bepaald.

- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

- Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens.

- De omzendbrief MOB/2009/01 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer.

Documenten en voorgeschiedenis

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 23 september 2002 houdende goedkeuring 
aanvullend verkeersreglement voor de Komenstraat.

- De beslissing van het schepencollege dd. 26 augustus 2013 om het aanvullend 
verkeersreglement voor de Komenstraat aan te passen : 
- plaatsen van borden C35 (inhaalverbod) en C37 (einde inhaalverbod)
- terugbrengen van de snelheid van 90 km/u naar 70 km/u (borden C43)
- aanbrengen van een volle witte lijn van de zijweg naar de huisnummers 10 en 12.

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 28 oktober 2013 houdende goedkeuring 
aanvullend verkeersreglement voor de Komenstraat.

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 29 november 2015 houdende goedkeuring 
verkeersreglement tonnagebeperking Geluveld - Zandvoorde.

Financieel

- De eventuele nog te plaatsen signalisatie wordt volledig ten laatste van de 
gemeente gezien wij de wegbeheerder zijn.

- Voor de financiering van de aankoop van deze signalisatie is hiervoor het nodige 
krediet voorzien in de gemeentebegroting 2016 :
- voorzien krediet voor het huidig jaar : 199.280 euro
- resterend krediet op registratiesleutel met beleidscode 0200 04 en MAR-nummer 
61540100 voor het huidig jaar : 112.121,48 euro.

Visum

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee

Advies van de dienst



- De site van de commandobunker nabij de Gaverstraat – Komenstraat werd 
heringericht.

- Aan de overzijde van de site van de commandobunker werd er langs de 
Komenstraat een busparking ingericht.  Het is dan ook best om de nodige 
signalisatie aan te brengen die deze parking aanduid.

- Het bestaand aanvullend verkeersreglement van de Komenstraat wordt dan ook 
best aangepast

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Debucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. 

Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, 

W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

Komenstraat

- Alle bepalingen in een vorig reglement met betrekking tot hogervermelde straat 
worden opgeheven.

- Voorrangregelingen

a) Bovenvermelde straat heeft voorrang t.o.v.:
- Gaverstraat
- Kortestraat
- zijtak Komenstraat

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord B15 t.o.v. B1

- Verbodsbepalingen

a) De snelheid in de bebouwde kom wordt beperkt tot 50 km/uur maar is 
opgenomen in het aanvullend reglement voor de bebouwde komen

b) In de bovenvermelde straat is de snelheid beperkt tot 70 km/u, in beide 
richtingen
- vanaf einde bebouwde kom (Komenstraat nr. 8) tot de grensscheiding van 
Komen

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord C43 (70 km)

c) In de bovenvermelde straat is er een inhaalverbod, in beide richtingen
- vanaf de zijtak Komenstraat tot de grensscheiding van Komen

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden C35 en C37.

d) In bovenvermelde straat wordt de toegang verboden voor bestuurders van 
voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken met een beladen toestand hoger 
dan 7,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen.

Deze reglementering is apart opgenomen in de zonale tonnagebeperking 
Geluveld-Zandvoorde.

- Gebodsbepalingen

a) In bovenvermelde straat wordt een verplicht fietspad (dubbele richting) 
ingericht:



- aan de kant van de onpare huisnummers : vanaf Zandvoordeplaats tot de 
grensscheiding met Komen

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord D7

- Stilstaan en parkeren

a) In bovenvermelde straat, kant onpare nummers vanaf overkant Gaverstraat tot 
inrit naar houtopslag Dobbels – Komenstraat nr. 1, is enkel parkeren van 
autocars toegestaan.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden E9d met de 
onderborden GXa en GXb.

- Wegmarkeringen

a) In bovenvermelde straat wordt een oversteekplaats voor fietsers 
aangebracht :
- ter hoogte van het huisnummer 2

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art 76.4 van het 
koninklijk besluit 1 december 1975.

b) In bovenvermelde straat wordt een verplicht fietspad aangebracht :
- aan de kant van de onpare huisnummers, vanaf de oversteekplaats voor 
fietsers tot het huisnummer 9

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art 74 van het 
koninklijk besluit 1 december 1975.

c) In bovenvermelde straat wordt de werkelijke rand van de rijbaan aangeduid :
- vanaf huisnummer 2 tot de Gaverstraat

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art 75.1 van het 
koninklijk besluit 1 december 1975.

d) In bovenvermelde straat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken, door 
middel van een volle witte lijn, onderbroken ter hoogte van private in- en 
uitritten.
- vanaf de zijtak Komenstraat tot aan de grensscheiding van Komen

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig art 72.2 van het 
koninklijk besluit 1 december 1975.

- Dit reglement zal overgemaakt worden :
- Vlaamse Overheid – departement mobiliteit en openbare werken
- Politiezone arro Ieper
- Technische dienst
- Gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening – stedenbouw – mobiliteit – onroerend 

patrimonium – GIS

5. Goedkeuring van een aangepast aanvullend verkeersreglement voor 

het Memorialpark bij het kasteeldomein te Zonnebeke

Bevoegdheid

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen meer bepaald artikel 42§3 : 
de gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast : Onverminderd de federale 
wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van 
politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het 
gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige 
bestuur van de gemeente.



Naam schepen : Marie Debucquoy/ Dirk Sioen
Bevoegdheid : Mobiliteit & Politie
Naam behandelende ambtenaar : Patrick Blancke

Wetgeving 

- De wet van 29 juli betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
- Artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten 

van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende vaststelling van de datum van 
inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de 
gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 
wegverkeer.

- De omzendbrief MOB/2007/01 betreffende de afschaffing van de federale voogdij 
op de aanvullende reglementen van de politie over het wegverkeer.

- De omzendbrief MOB/2009/01 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer.

- Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de 
minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens worden bepaald.

Documenten en voorgeschiedenis

- De beslissing van het van het schepencollege dd. 9 februari 2015 houdende :
- inrichten van de parking bij de bibliotheek als blauwe zone met een proefperiode 
tot 15/12/2015 gevolgd door een evaluatie.
- met betrekking tot het inrichten van blauwe zone elders in de gemeente wordt het 
advies van de politie voorgelegd aan de raad voor lokale economie op 17/3/2015.
- schilderen van twee zebrapaden op de oversteekplaatsen tussen de nieuwe 
parkeerplaats en de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem.

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 22 juni 2015 houdende goedkeuring 

aanvullend verkeersreglement voor het parkeren in het Memorialpark bij het 

kasteeldomein te Zonnebeke.

Financieel

- De eventuele nog te plaatsen signalisatie wordt volledig ten laatste van de 
gemeente gezien wij de wegbeheerder zijn.

- Voor de financiering van de aankoop van deze signalisatie is hiervoor het nodige 
krediet voorzien in de gemeentebegroting 2016 :
- voorzien krediet voor het huidig jaar : 199.280 euro
- resterend krediet op registratiesleutel met beleidscode 0200 04 en MAR-nummer 
61540100 voor het huidig jaar : 112.121,48 euro.

Visum

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee

Advies van de dienst



- Toeristen met een mobilhome komen dikwijls het Memorial park en het museum 
bezoeken.  Het is dan ook best om op de tweede parking een aantal 
parkeerplaatsen te voorzien voor mobilhomes.

- Het bestaand aanvullend verkeersreglement voor het Memorial park wordt dan ook 
best aangepast.

Openbare stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Debucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. 

Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, 

W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

Memorialpark

- Alle bepalingen in een vorig reglement met betrekking tot hogervermelde straat 
worden opgeheven.

- Stilstaan en parkeren

- In Memorialpark wordt de parkeertijd beperkt voor 3 uur op de parking nabij de 
bibliotheek.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E9a met parkeerschijf en 
onderbord “max 3h”.

- In Memorialpark worden er twee parkeerplaatsen voorbehouden voor de 
leveranciers van bibliotheek, Koklikoo en museum.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E9a met onderbord 
“Voorbehouden leveranciers”

- In Memorialpark, op de tweede parking, worden er drie parkeerplaatsen 
voorbehouden voor het parkeren van kampeerauto’s.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord E9h

- Dit reglement zal overgemaakt worden :
- Vlaamse Overheid – departement mobiliteit en openbare werken
- Politiezone arro Ieper
- Technische dienst
- Gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening – stedenbouw – mobiliteit –- onroerend 

patrimonium – GIS

6. Aanpassen reglement houdende retributie op het afleveren van 

bouwdossiers, documenten en inlichtingen inzake ruimtelijke ordening 

en stedenbouw, inlichtingen aan notarissen, rioolaansluitingen en 

gebruik garageweg achterzijde Langemarkstraat

Bevoegdheid

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
42§3. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de 
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het 
vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking 



hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op 
het inwendige bestuur van de gemeente.

Naam bevoegde schepen: burgemeester Dirk Sioen / schepen Michiel Descheemaeker
Naam behandelende ambtenaren: Patrick Blancke/ Filip Carrein

Wetgeving

 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

 Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen meer bepaald de artikels 

248 tot en met 260 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en 

latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 134 tot en met 140.

Documenten en voorgeschiedenis

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 14 april 2008 houdende goedkeuring 
aangepast reglement retributie op het afleveren van bouwdossiers, documenten en 
inlichtingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, inlichtingen aan notarissen 
en rioolaansluitingen.  Optrekken van het forfaitair bedrag voor een rioolaansluiting 
van 124 euro naar 500 euro

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 11 mei 2009 houdende goedkeuring 
aangepast reglement retributie op het afleveren van bouwdossiers, documenten en 
inlichtingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, inlichtingen aan notarissen 
en rioolaansluitingen. Het vast rioolrecht moet niet betaald worden wanneer de 
heraansluiting gebeurt op het zelfde ogenblik als het aanleggen door de gemeente 
van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel op openbaar domein.

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 10 maart 2014 houdende goedkeuring 
aangepast reglement houdende retributie op het afleveren van bouwdossiers, 
documenten en inlichtingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, inlichtingen 
aan notarissen en rioolaansluitingen.

 De beslissing van het schepencollege dd. 17 september 2012 houdende navolgend 
voorstel van retributie voor gebruik garageweg aan de achterzijde panden 
Langemarkstraat :
- participeren in de kosten voor de aanleg van de garageweg ten belope van 1.850 

euro per garage of standplaats.
 De beslissing van het schepencollege dd. 13 april 2015 houdende navolgend voorstel 

van retributie voor gebruik van een kleine doorgang aan de achterzijde panden 
Langemarkstraat :
- participeren in de kosten van de aanleg van de garageweg ten belope van 925 euro 

per kleine doorgang (maximum 1,25 m) aan achterzijde pand.
 De beslissing van het schepencollege d.d. 2 mei 2016 betreffende de aanpassing van 

het retributiereglement voor woningen die aansluiten op een reeds bestaande 
rioolaansluiting op het openbaar rioleringsnet.

Financieel

 De ontvangen retributies worden geboekt onder budgetsleutel 020004/70000000 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

 Beleidsdomein: 
 Operationele doelstelling: 
 Actie: 



Visum

Visumplicht: Ja

Advies van de dienst en motivatie

 De aanleg van de garageweg achter de panden Langemarkstraat is in uitvoering.
 In het schepencollege van 17 september 2012 en 13 april 2015 werd voorgesteld dat 

de eigenaars en/of gebruikers van een pand langs deze garageweg als volgt 
tussenkomen in de aanlegkosten van de infrastructuur :
- 1.850 euro per te bouwen garage of aan te leggen standplaats
- 925 euro voor het maken van een kleine doorgang, van maximum 1,25 m breedte, 

aan de achterzijde van het pand.
 Het voorstel van retributie lijkt ons redelijk en aanvaardbaar maar de breedte voor 

een kleine doorgang wordt het best verruimd tot 1,5 m.
 Voor de dienst omgeving (Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu) worden best 

de navolgende aanpassingen doorgevoerd :
- aanpassing in de tekst aan de huidige artikels uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening.
- actualisering van de prijzen voor planafdruk.
- voor een meldingsdossier en een stedenbouwkundig attest werd er nog geen prijs 
opgenomen in het retributiereglement, we stellen voor om daarvoor 25 euro/dossier 
te vragen.
- de vereiste vastgoedinformatie is in de loop der jaren altijd al maar uitgebreider 
geworden.  We stellen daarom voor om een retributie van een stedenbouwkundig 
inlichting voor een vastgoed op te trekken van 25 euro naar 75 euro en voor een 
stedenbouwkundig uittreksel van 25 euro naar 50 euro.

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Debucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. 

Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, 

W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 Het aangepast reglement houdende retributie op het afleveren van bouwdossiers, 
documenten en inlichtingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, inlichtingen 
aan notarissen, rioolaansluitingen en gebruik garageweg achterzijde Langemarkstraat 
met de navolgende inhoud wordt goedgekeurd en van kracht vanaf heden :

I. Bouwdossiers, documenten en inlichtingen inzake ruimtelijke ordening.

Artikel 1

Met ingang van heden wordt voor het afleveren van stukken, uittreksels en attesten, bij 
toepassing van het decreet van 18 mei 1999, bij toepassing van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke ordening, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de 
stedenbouw, aan verzoekers een retributie geëist, als volgt : 



a) voor stukken op te maken door personen of diensten, niet behorend tot de 
gemeentelijke administratie : de kostprijs van het gevraagde stuk, verhoogd met 2 euro 
verzendingskosten.
b) voor stukken gemaakt door onze diensten :
- fotokopieën van plannen met kleurenkopiemachine: 
- 1,50 euro, verhoogd met 2 euro verzendingskosten voor kleurenkopie op A4-formaat
- 3 euro, verhoogd met 2 euro verzendingskosten voor kleurenkopie op A3-formaat
- planafdrukken (met plotter) : op een A0-formaat : 10 EUR zwart/wit afdruk : 0,06 
euro/cm en kleur afdruk : 0,15 euro/cm, verhoogd met 2 euro verzendingskosten.

Artikel 2

Met ingang van heden wordt voor het afleveren van een stedenbouwkundig attest, in de 
zin van het decreet van 18 mei 1999, artikel 135 en artikel 136 in het bijzonder de 
artikels 5.3.1 tot en met 5.3.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of een 
planologisch attest, in de zin van het decreet van 18 mei 1999, gewijzigd door het 
decreet van 26 april 2000, artikel 28, in het bijzonder de artikels 4.4.24 tot en met 
4.4.29 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een retributie geëist van 25 euro, 
verhoogd met 2 euro verzendingskosten.

Artikel 3

Met ingang van heden wordt voor dossier-, administratie- en verzendingskosten een vast 
recht geëist van :
a) 60 euro voor aanvragen tot stedenbouwkundige - en verkavelingvergunningen zonder 
openbaar onderzoek in toepassing van de wet op de stedenbouw.
b) 120 euro voor aanvragen tot stedenbouwkundige - en verkavelingvergunningen met 
openbaar onderzoek in toepassing van de wet op de stedenbouw.
c) voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen vermeld onder a) en b) :
een bijkomend vast recht van 25 euro voor iedere woongelegenheid opgenomen in 
dezelfde aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning en/of verkavelingvergunning.
Deze kosten dienen betaald te worden vooraleer het dossier kan behandeld worden.
d) meldingsdossier : 25 euro
e) stedenbouwkundige attesten : 25 euro

Artikel 4

Rioolaansluiting : vast recht en waarborg 
- Voor een rioolaansluiting op het openbaar rioleringsnet van een woning of pand gelegen 

in een straat waar er reeds een gescheiden rioolstelsel aanwezig is en waar er per 
perceel één wachtaansluiting RWA (regenwater) en één wachtaansluiting DWA (vuil 
water) klaar zit waarop de privé riolering kan worden aangesloten, wordt een vast 
rioolrecht van 500 euro per woning aangerekend. Dit geldt zowel bij nieuwbouw als 
voor grondige verbouwingen.

- Voor een rioolaansluiting op het openbaar rioleringsnet van een woning of pand gelegen 
in een straat waar geen wachtaansluitingen voor RWA en DWA klaar zitten wordt een 
vast rioolrecht van 850 euro aangerekend. Deze rioolaansluitingen worden op vraag van 
de bouwheer uitgevoerd door of in opdracht van de gemeente Zonnebeke. Dit geldt 
zowel bij nieuwbouw als voor grondige verbouwingen.

- het vast rioolrecht moet echter niet betaald worden wanneer de heraansluiting gebeurt 
op hetzelfde ogenblik als het aanleggen van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel op 
openbaar domein door de gemeente Zonnebeke (afkoppelingsproject)

- de retributie is eveneens niet verschuldigd voor woningen die reeds aangesloten zijn  
op een reeds  bestaande rioolaansluiting op het openbaar rioleringsnet en waar er bij de 
aanleg van een gescheiden stelsel er geen rioolaanpassing dient te gebeuren.



- het recht om te mogen aansluiten op het openbaar rioleringsnet volgt uit het 
voorleggen van het verplichte conformiteitsattest of positief keuringsattest ‘privé 
waterafvoer’ zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement van de 
Vlaamse Regering.

- vooraleer de stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd dient een waarborg van 
250 euro gedeponeerd te worden op de gemeenterekening met de vermelding 
“waarborg aansluiting riolering : stedenbouwkundige vergunning nr…..” ofwel een 
bankwaarborg ter waarde van 250 euro geblokkeerd te worden op een rekening 
waarvan een uittreksel aan de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening wordt 
overgemaakt. Voor de woningen in het buitengebied die een eigen 
waterzuiveringsinstallatie (IBA) dienen aan te leggen is de waarborg ook van 
toepassing.
Na de uitvoering van de rioleringswerken of de aanleg van de waterzuiveringsinstallatie 
dient de verantwoordelijke van de technische dienst na te zien of de werken werden 
uitgevoerd volgens de regels der kunst.
De gestelde borgsom wordt terug gestort nadat de navolgende formulieren binnen zijn 
bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening - stedenbouw :
- het proces-verbaal van plaatsbeschrijving voor aanvang der werken.
- het verplichte keuringsattest ‘privé waterafvoer’ of conformiteitsattest afgeleverd door 
een erkend en geregistreerde keurder
- het proces-verbaal van einde der werken.

De waarborg vervalt aan de gemeente 18 maanden na domiciliëring op de locatie van de 
aanvraag stedenbouwkundige vergunning of bij verbouwing 18 maanden na de start der 
werken. 

Artikel 5

De retributie is verschuldigd via overschrijving op rek. nr. van het gemeentebestuur.
De aan de retributie onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het 
bekomen van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het 
bedrag der retributie in bewaring geven, indien dit document niet onmiddellijk bij de 
aanvraag kan afgegeven worden.
De retributie wordt niet toegepast voor inlichtingen ter bestuurlijke doeleinden (v.b. 
aankoopcomité).

II. Inlichtingen gevraagd door notarissen

Artikel 6

Met ingang van heden wordt een retributie van 25 75 euro aangerekend per aanvraag 
naar alle vereiste vastgoedinformatie (stedenbouwkundige inlichtingen) betreffende één 
volledig dossier en 50 euro per aanvraag naar een stedenbouwkundig uittreksel.  Een 
volledig dossier is alle noodzakelijke informatie betreffende één perceel of, verschillende 
percelen, aan elkaar grenzend en in handen van dezelfde eigenaar.  Bovenop deze 
retributie wordt de retributie op het afleveren van kopieën toegepast omdat naast het 
invullen van de fiche soms ook kopieën van vergunningen gevraagd worden.
Deze retributie is niet toepasselijk op fiscale notificaties in het kader van artikel 434 WIB.

Artikel 7

Met ingang van heden wordt een retributie van 12,50 EUR aangerekend per aanvraag 
naar één type vastgoedinformatie.

De retributie wordt opgemaakt per afgelopen kwartaal en door de betrokken notaris 
vereffend na toezending van de factuur door het gemeentebestuur van Zonnebeke.
De retributie wordt niet toegepast voor inlichtingen ter bestuurlijke doeleinden (v.b. aan



III. Gebruik garageweg (Schoolweg) door de woningen in de Langemarkstraat

Artikel 8

De retributie voor het gebruik van de garageweg (Schoolweg) door de panden van de 
Langemarkstraat aan de achterzijde grenzend aan deze weg wordt vastgelegd op :
- 1.850 euro per te bouwen garageplaats of aan te leggen standplaats (per voertuig).
- 925 euro voor het maken van een kleine doorgang, van maximum 1, 5 m breedte, aan 

de achterzijde van het pand.

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 11 mei 2015 houdende goedkeuring 
aangepast reglement retributie op het afleveren van bouwdossiers, documenten en 
inlichtingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, inlichtingen aan notarissen 
en rioolaansluitingen wordt opgeheven en vervangen door huidige beslissing.

- Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan:
- de dienst openbare werken en riolering van de gemeente
- de financieel beheerder en rekendienst
- gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening – stedenbouw – mobiliteit – KMO – 
onroerend patrimonium - GIS

7. Overeenkomst houdende toelating tot een precair en kosteloos 

gebruik

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 42

Naam schepen:Michiel Descheemaeker
Bevoegd voor: Milieu
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Barbara Cardoen

Wetgeving

 De beslissing van de Vlaamse Regering dd. 27 oktober 2006 houdende het 
bodemdecreet, inzonderheid hoofdstuk VIII.

 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen.

 Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 248 tot en met 261.

Documenten en voorgeschiedenis

- Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad d.d. 9 november 2015 inzake 
overeenkomst houdende toelating tot een precair en kostenloos gebruik percelen 
weiland

- Brief d.d. 1 maart 2016 aan de heer Ronny Priem inzake stopzetting contract 
gebruik percelen nabij de Duitse commandobunker te Zandvoorde wegens nieuwe 
kandidatuur door Vandeputte Paul.

- Schrijven van de heer Vandeputte Paul en Carine Hoflack inzake gebruik van de 
percelen nabij de Duitse commandebunker te Zandvoorde, stopzetting gebruik.

- Nieuwe overeenkomst houdende toelating tot een precair en kostenloos gebruik 
van percelen weiland (zie contract in bijlage)

Financieel

 NVT



Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

 Beleidsdomein: 
 Operationele doelstelling: 
 Actie: 

Visum

 Niet van toepassing

Advies van de dienst en motivatie

- Weide bij bunker Zandvoorde: overeenkomst met huidige gebruiker, Dhr. Priem, 
wordt verlengd.

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Debucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. 

Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, 

W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

Artikel 1
De gemeenteraad beslist het gebruik van de weide als volgt toe te kennen: 

1) Weide bij bunker Zandvoorde: De heer Priem Ronny, Gaverstraat 4 te 
Zandvoorde.

Artikel 2
Het gebruik van deze weide wordt dan ook vastgelegd in een overeenkomst houdende 
toelating tot een precair en kosteloos gebruik die in bijlage wordt gevoegd.

8. Goedkeuring jaarrekening gemeente 2015

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 42

Naam schepen: Luk Hoflack
Bevoegd voor: Financiële dienst
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Gerard Straetemans 

Wetgeving

 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en 
beheerscyclus voor gemeente, OCMW’s en provincies

 Artikel 148 §1 van het gemeentedecreet 
 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s



 Besluit van de gemeenteraad dd. 19 september 2011 waarbij indeling van de 
beleidsdomeinen met beleidsvelden werd vastgesteld in het kader van invoering 
Beheers- en Beleidscyclus met ingang van 1 januari 2012

Documenten en voorgeschiedenis

 De Financieel Beheerder heeft de jaarrekening 2015 voor gemeente Zonnebeke 
opgesteld in BBC – omgeving.

Financieel

Niet van toepassing

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

 Niet van toepassing

Advies van de dienst en motivatie

Het document “jaarrekening dienstjaar 2015 van de gemeente Zonnebeke” wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

De jaarrekening bestaat uit volgende documenten:
 - Doelstellingenrealisatienota
 - Schema J1 : De doelstellingenrekening
 - Schema J2 : De exploitatierekening
 - Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financieel dienstjaar
 - Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes
 - Schema J5 : De liquiditeitsrekening
 - Schema J6 : De balans
 - Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten
 - Schema TJ1 : Exploitatie per beleidsdomein
 - Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening
 - Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
 - Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsenveloppen
 - Schema TJ5 : Stand van kredieten van de investeringsenveloppen
 - Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
 - Schema TJ7 : De toelichting bij de balans
 - Financiële toestand jaarrekening
 - Gedetailleerde toelichting bij de balans en resultatenrekening
 - Samenstelling portefeuille
 - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
 - Omgevingsanalyse Zonnebeke ****

Voornaamste kencijfers:

Gemeente Zonnebeke : 

Resultatenrekening 2015 Overzicht

2015 2014

60 Aankopen € 66.563 € 82.190

61 Goederen en diensten € 3.111.910 € 3.430.431

62 Loonkost € 6.992.219 € 6.721.090



63 Afschrijvingen € 3.387.066 € 3.517.776

64 Diverse kosten € 1.949.789 € 2.425.862

65 Financiële Kosten € 214.644 € 216.098

66 Uitzonderlijke Kosten € 939.906 € 167.317

69 € 537.693

70 Verkopen en dienstprestaties € -1.978.771 € -2.085.703

73 Fiscale ontvangsten € -6.969.946 € -7.439.981

74 subsidies en bijdragen € -5.341.273 € -5.565.712

75 Financiële opbrengsten € -4.141.112 € -1.071.566

76 Uitzonderlijke Opbrengsten € -986.613 € -935.497

€ -2.755.618 € 0

De financieel beheerder stelt voor het Resultaat van het boekjaar over te dragen naar het 
volgende boekjaar.

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Debucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. 

Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, 

W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening over het dienstjaar 2015 en het 
voorstel van de financieel beheerder om het resultaat ad 2.755.618 Euro over te dragen 
naar het volgende dienstjaar.

De gemeenteraad keurt het voorstel van de Financieel Beheerder goed.

Artikel 2
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2015 van gemeente Zonnebeke vast en maakt 
het dossier over aan de diensten van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor verder 
gevolg.

Artikel 3
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de financieel beheerder en de 
financiële dienst.

9. Goedkeuring jaarrekening OCMW 2015

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 42



Naam schepen: Luk Hoflack
Bevoegd voor: Financiële dienst
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Gerard Straetemans 

Wetgeving

 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en 
beheerscyclus voor gemeente, OCMW’s en provincies

 Artikel 148 §1 van het gemeentedecreet 
 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s

 Besluit van de gemeenteraad dd. 19 september 2011 waarbij indeling van de 
beleidsdomeinen met beleidsvelden werd vastgesteld in het kader van invoering 
Beheers- en Beleidscyclus met ingang van 1 januari 2012

Documenten en voorgeschiedenis

 De Financieel Beheerder heeft de jaarrekening 2015 voor gemeente Zonnebeke 
opgesteld in BBC – omgeving.

Financieel

Niet van toepassing

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

 Niet van toepassing

Advies van de dienst en motivatie

Het document “jaarrekening dienstjaar 2015 van het OCMW Zonnebeke” wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

De jaarrekening bestaat uit volgende documenten:
 - Doelstellingenrealisatienota
 - Schema J1 : De doelstellingenrekening
 - Schema J2 : De exploitatierekening
 - Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financieel dienstjaar
 - Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes
 - Schema J5 : De liquiditeitsrekening
 - Schema J6 : De balans
 - Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten
 - Schema TJ1 : Exploitatie per beleidsdomein
 - Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening
 - Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
 - Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsenveloppen
 - Schema TJ5 : Stand van kredieten van de investeringsenveloppen
 - Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
 - Schema TJ7 : De toelichting bij de balans
 - Financiële toestand jaarrekening
 - Gedetailleerde toelichting bij de balans en resultatenrekening



 - Samenstelling portefeuille
 - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voornaamste kencijfers:

2015 2014 Verschil

Opbrengsten

70 Verkopen en dienstprestaties € 253.464,32 € 140.113,58 € 113.350,74

74 subsidies en bijdragen € 1.874.076,70 € 1.778.405,03 € 95.671,67

75 Financiële opbrengsten € 28.840,82 € 38.259,93 -€ 9.419,11

76 Uitzonderlijke Opbrengsten € 3.971,30 € 3.971,30

Kosten

60 Aankopen € 253,64 € 253,64

61 Goederen en diensten € 137.643,67 € 147.480,96 -€ 9.837,29

62 Loonkost € 1.580.905,39 € 1.222.684,59 € 358.220,80

63 Afschrijvingen € 13.690,48 € 39.683,51 -€ 25.993,03

64 Diverse kosten € 417.046,16 € 379.227,26 € 37.818,90

65 Financiële Kosten € 176,51 € 870,62 -€ 694,11

66 Uitzonderlijke Kosten € 9.576,87 € 9.576,87

Resultaat: € 1.060,42 € 166.831,60 -€ 165.771,18

De financieel beheerder stelt voor het Resultaat van het boekjaar over te dragen naar het 
volgende boekjaar.

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Debucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. 

Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, 

W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening over het dienstjaar 2015 van het 
OCMW Zonnebeke  en keurt deze goed .

Artikel 2
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de financieel beheerder en de 
financiële dienst.



10. Goedkeuring jaarrekening AGB MMP 1917  2015

Vanuit de meerderheidsfracties Inspraak en CD&V wordt een amendement 

ingediend. 

Er wordt gevraagd om het voorstel tot besluitvorming bij onderstaand 

agendapunt te wijzigen als volgt: “De gemeenteraad sluit zich aan bij het 

verslag van de revisor om zich te onthouden m.b.t. de goedkeuring van de 

jaarrekening 2015 van het AGB Memorial Museum Passchendaele 1917, 2015.

Het amendement wordt unaniem goedgekeurd 

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 42

Naam schepen: Luk Hoflack
Bevoegd voor: Financiële dienst
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Gerard Straetemans 

Wetgeving

 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en 
beheerscyclus voor gemeente, OCMW’s en provincies

 Artikel 148 §1 van het gemeentedecreet 
 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s

 Besluit van de gemeenteraad dd. 19 september 2011 waarbij indeling van de 
beleidsdomeinen met beleidsvelden werd vastgesteld in het kader van invoering 
Beheers- en Beleidscyclus met ingang van 1 januari 2012

Documenten en voorgeschiedenis

 De Financieel Beheerder heeft de jaarrekening 2015 voor het AGB Memorial 
Passchendaele 1917 opgesteld in BBC – omgeving.

Financieel

Niet van toepassing

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

 Niet van toepassing

Advies van de dienst en motivatie

Het document “jaarrekening dienstjaar 2015 van het AGB Memorial Passchendaele 1917   
” wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De jaarrekening bestaat uit volgende documenten:
 - Doelstellingenrealisatienota
 - Schema J1 : De doelstellingenrekening
 - Schema J2 : De exploitatierekening



 - Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financieel dienstjaar
 - Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes
 - Schema J5 : De liquiditeitsrekening
 - Schema J6 : De balans
 - Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten
 - Schema TJ1 : Exploitatie per beleidsdomein
 - Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening
 - Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
 - Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsenveloppen
 - Schema TJ5 : Stand van kredieten van de investeringsenveloppen
 - Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
 - Schema TJ7 : De toelichting bij de balans
 - Financiële toestand jaarrekening

Stemming

Aantal ja stemmen 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Debucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. 

Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, 

W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

De gemeenteraad sluit zich aan bij het verslag van de revisor om zich te onthouden 
m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening 2015 van het AGB Memorial Museum 
Passchendaele 1917.

11. Toegevoegd punt: Goedkeuring aanpassing meerjarenplan na 

budgetwijziging gemeente 1/2016

De voorzitter vraagt ter zitting tot toevoeging van volgend agendapunt aan de 

dagorde: ‘Goedkeuring aanpassing meerjarenplan na budgetwijziging gemeente  

1/2016’

Toevoeging van dit punt aan de dagorde wordt unaniem goedgekeurd

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 57

Naam schepen: Luk Hoflack
Bevoegd voor: Financiën 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Gerard Straetemans

Wetgeving

 Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid art. 172 en art. 175;

 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de
 boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor
 Maatschappelijk Welzijn;
 Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere



 voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de
 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
 Gelet op het Gemeentedecreet

Documenten en voorgeschiedenis

 Ontwerp budget 2016-01 Gemeente Zonnebeke
 Ontwerp aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Zonnebeke

Financieel

 Niet van toepassing

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

 Niet van toepassing

Advies van de dienst en motivatie

De Financieel beheerder geeft toelichting bij het ontwerp aanpassing van het 
Meerjarenplan  van de Gemeente Zonnebeke.
- Het aangepast meerjarenplan bestaat uit volgende documenten:
te. Deze impact wordt toegelicht in volgende documenten:

Omschrijving

Budgetaanpassingen - MJP – detailoverzicht

Schema M1 : het financiële doelstelllingenplan

Schema M2 : de staat van het financieel evenwicht

Schema TM2 : De financiële schulden

Meerjarig Doelstellingen Budget

Strategische nota

Verslag MAT

Uittreksel uit de notulen van het college van Burgemeester en Schepenen

Artikel 2

Voornaamste kerncijfers:

Omschrijving Vorig bedrag Budgetwijziging Nieuw  bedrag

Exploitatie 1.710.794 -367.703 1.343.091

Investeringen -5.902.669 1.154.870 -4.747.799

Andere -306.964 0 -306.964

IV. Het budgettaire resultaat boekjaar 2015 -4.498.839 787.167 -3.711.672



bedraagt

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat -3.465.023 4.294.141 829.118

Het (geraamde) budgettair resultaat boekjaar 2016 (IV) bedraagt 829.118 euro.

Bovenstaande cijfers (IV, V en VI) zijn terug te vinden op het Schema BW4 (wijziging 
van het liquiditeitenbudget).

Beraadslaging en Stemming

Aantal ja stemmen 17 D. Sioen, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, J. 

Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 5 E. D'Hellem, F. Bryon, L. Blondeel, M. Vermeeren, W. 

Pattyn

Besluitvorming

 De Gemeenteraad keurt het ontwerp aanpassing Meerjarenplan  van de Gemeente 
Zonnebeke goed.

 Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en de 
financiële dienst.

 Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid

12. Goedkeuren budgetwijziging gemeente 2016 01

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 42

Naam schepen: Luk Hoflack
Bevoegd voor: Financiële dienst
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Gerard Straetemans 

Wetgeving

 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus voor gemeenten, OCMW’s en provincies

 Artikel 148 §1 van het gemeentedecreet (de gemeenteraad stelt voor het begin van 
ieder financieel boekjaar het budget van de gemeente vast op basis van het 
meerjarenplan)

 Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn;

 Omzendbrief BB 2012/1 dd. 20 juli 2012 houdende instructies voor het opstellen van 
de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest

 Besluit gemeenteraad dd. 6 juni 2011 betreffende beleids- en beheerscyclus voor 
lokale besturen – implementatie als pilootbestuur vanaf 1 januari 2012



 Besluit gemeenteraad dd. 19 september 2011 waarbij de indeling van de 
beleidsdomeinen met beleidsvelden werd vastgesteld in het kader van invoering 
Beheers- en beleidscyclus met ingang van 1 januari 2012. 

 Gelet op de lijst uit te voeren nominatieve investeringen 
Gelet op het overleg in het managementteam 

Documenten en voorgeschiedenis

 Het College van Burgemeester en Schepenen stelde een ontwerp van budgetwijziging 
2016 voor.

Financieel

 Het budget heeft financiële gevolgen voor de gemeente.

Visum

 Niet van toepassing

Advies van de dienst en motivatie

 Gunstig.  Het budget is nodig om het financieel dienstjaar verder uit te voeren

Stemming

Aantal ja stemmen 17 D. Sioen, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, J. 

Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 5 E. D'Hellem, F. Bryon, L. Blondeel, M. Vermeeren, W. 

Pattyn

Besluitvorming

Artikel 1
De BUDGETWIJZIGING  bestaat uit volgende documenten:

Omschrijving

Budgetwijziging 2016-01 - Exploitatiebudget

Budgetwijziging 2016-01 - Investeringsbudget

Budgetwijziging 2016-01 - Ontvangsten

Budgetwijziging 2016-01 – Exploitatiebudget Wijzigingen

Budgetwijziging 2016-01 – Investeringsbudget Wijzigingen

Budgetaanpassingen – detailoverzicht

Schema BW1 : wijziging van het exploitatiebudget

Schema BW2 : wijziging van een investeringsenveloppe



Schema BW2 : wijziging van een investeringsenveloppe

Schema BW3 : wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Schema BW4 : wijziging van het liquiditeitenbudget

Doelstellingen Budget

Financiële toestand budget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Lijst nominatief benoemde projecten

Verslag MAT

Uittreksel uit de notulen van het college van Burgemeester en Schepenen

Deze budgetwijziging heeft een impact op het Meerjarenplan 2014-2019 van de 
Gemeente. Deze impact wordt toegelicht in volgende documenten:

Omschrijving

Budgetaanpassingen - MJP – detailoverzicht

Schema M1 : het financiële doelstelllingenplan

Schema M2 : de staat van het financieel evenwicht

Schema TM2 : De financiële schulden

Meerjarig Doelstellingen Budget

Strategische nota

Verslag MAT

Uittreksel uit de notulen van het college van Burgemeester en Schepenen

Artikel 2

Voornaamste kerncijfers:

Omschrijving Vorig bedrag Budgetwijziging Nieuw  bedrag

Exploitatie 1.710.794 -367.703 1.343.091

Investeringen -5.902.669 1.154.870 -4.747.799

Andere -306.964 0 -306.964

IV. Het budgettaire resultaat boekjaar 2015 

bedraagt
-4.498.839 787.167 -3.711.672

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat -3.465.023 4.294.141 829.118

Het (geraamde) budgettair resultaat boekjaar 2016 (IV) bedraagt 916.118 euro.



Bovenstaande cijfers (IV, V en VI) zijn terug te vinden op het Schema BW4 (wijziging 
van het liquiditeitenbudget).

Artikel 3
De Budgetwijziging  met alle bijlagen wordt goedgekeurd .

De Aanpassing aan het Meerjarenplan 2014-2019 wordt goedgekeurd.

Artikel 4
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de financiële dienst voor 
verder gevolg. 

13. Advies Jaarrekeningen 2015 Kerkfabrieken Groot-Zonnebeke

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 42

Naam schepen:Luk Hoflack
Bevoegd voor: Financiële dienst
Naam behandelend ambtena(a)r(en):B. De Zutter 

Wetgeving

 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten.

 De gemeente dient binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat de dat na het 
inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, advies uitbrengen over de 
rekeningen. Bij ontstentenis van het versturen van het advies binnen deze termijn, 
wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies uitgebracht te hebben.

Documenten en voorgeschiedenis

 Op 7 april 2016 werden de rekeningen van de kerkfabrieken Zonnebeke, Passendale, 
Beselare, Geluveld en Zandvoorde door de secretaris van het Centraal Kerkbestuur, 
de heer Albert Tanghe, afgeleverd in de rekendienst van de gemeente Zonnebeke.

 De rekeningen 2015 van de kerkfabrieken van Groot-Zonnebeke liggen ter inzage op 
de financiële dienst.

Financieel



Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: 

 001/006/005: Kerkfabrieken ondersteunen
66402000 / 07900X : bijdrage in kapitaal voor gebouwen

 001/011/001/002: Gelijkblijvend beleid – Algemeen bestuur
64940000 / 07900X : Exploitatie toelage

Waarbij X staat voor: 1 = Zonnebeke; 2 = Passendale; 3 = Beselare; 4 = Geluveld; 5 = 
Zandvoorde.

Visum

Advies van de dienst en motivatie

Gunstig;
Het overschot in de exploitatietoelagen zal het budget 2017 in gunstige zin 
beïnvloeden.

Stemming

Aantal ja stemmen 17 D. Sioen, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, J. 

Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 5 E. D'Hellem, F. Bryon, L. Blondeel, M. Vermeeren, W. 



Pattyn

Besluitvorming

 De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de rekeningen van de 
kerkfabrieken van Zonnebeke, Passendale, Beselare, Geluveld en Zandvoorde. 

14. Advies jaarrekening 2015 Protestantse Kerk 

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 42

Naam schepen:Luk Hoflack
Bevoegd voor: Financiële dienst
Naam behandelend ambtena(a)r(en):B. De Zutter 

Wetgeving

 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten.

 De gemeente dient binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het 
inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, advies uitbrengen over de 
rekeningen. Bij ontstentenis van het versturen van het advies binnen deze termijn, 
wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies uitgebracht te hebben.

Documenten en voorgeschiedenis

 Op 19 april 2016 werden de rekening van de Protestantse Kerk afgeleverd in de 
rekendienst van de gemeente Zonnebeke.

 De rekening 2015 van de Protestantse Kerk ligt ter inzage op de financiële dienst.

Financieel

PROTESTANTSE KERK REKENING 2015

KF  

St. Margareta 

Geluveld

A. Exploitatie

Ontvangsten 4.174,54

Uitgaven 51.540,85

Exploitatie eigen financieel boekjaar -47.366,31

Overboekingen

Exploitatie eigen financieel boekjaar -47.366,31

Overschot/tekort exploitatie N-1 8.025,26

Exploitatie  voor toelage -39.341,05

Exploitatietoelage gemeente 46.518,08

Totaal: overschot exploitatie 7.177,03

B. Investeringen



Ontvangsten

Uitgaven

Investeringen eigen financieel boekjaar 0,00

Overboekingen

Investeringen eigen financieel boekjaar 0,00

Overschot/tekort exploitatie N-1

Totaal: tekort investeringen 0,00

C. Gemeentelijke tussenkomst

64940000 - exploitatietoelage gemeente 1.959,03 aandeel gemeente Zonnebeke

66402000 - bijdr. In kapitalen voor gebouwen (*) 0

(*)

In het MJP stond er 994,28 € voorzien. In 2015 werd dit bedrag 

niet opgevraagd. Dit saldo werd dan ook overgedragen naar 

2016. De Protestantse Kerk werd ook hierover gecontacteerd !

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee

001/006/005/004: Protestantse kerk: kapitaalsubsidie
66402000 / 079006

001/011/001/002: Gelijkblijvend beleid – Algemeen bestuur
64940000 / 079006 Exploitatiebudget

Visum

Advies van de dienst en motivatie

Gunstig

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. 

Verstraete, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de rekening van de Protestantse 
Kerk.

15. Verkoop oud recyclagepark te Geluveld - goedkeuring verkoopbelofte

Bevoegdheid



Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
43§2.12. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het College van Burgemeester en 
Schepenen worden toevertrouwd: het stellen van daden en beschikkingen met 
betrekking tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort 
tot de aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgestelde 
budget is opgenomen. 

Naam schepen:Michiel Descheemaeker
Bevoegd voor: Patrimonium
Naam behandelend ambtenaar:Patrick Blancke

Wetgeving

 De beslissing van de Vlaamse Regering dd. 27 oktober 2006 houdende het 
bodemdecreet, inzonderheid hoofdstuk VIII.

 De wet van 29 juli 1991en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke 
motiveringsplicht van bestuurshandelingen.

 Het decreet van 26 maart 2004 en latere wijzigingen betreffende de openbaarheid 
van bestuur.

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
248 tot en met 261.

Documenten en voorgeschiedenis

 De site is gelegen binnen de contouren van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
“Gemengd Regionaal bedrijventerrein Polerhoek”.

 Het schattingsverslag opgemaakt dd. 1/10/2014 door Alain Maricou, adviseur a.i. 
commissaris bij het Aankoopcomité Brugge waarbij de waarde van het onroerend 
goed gelegen Kasteelstraat 31 te Zonnebeke-Geluveld, kadastraal bekend onder 
Zonnebeke 4e afdeling sectie A nr. 518 r werd vastgesteld op 461.520,00 euro.

 De verkoop werd gepubliceerd :
- de krant van West-Vlaanderen op 6 maart 2015
- op Immoweb
- de gemeentelijke website
- affiches in de gemeentelijke gebouwen

 Er werd geen enkele bieding ontvangen.
 De beslissing van het schepencollege dd. 11 mei 2015 waarbij voor de verkoop van 

het recyclagepark een nieuw schattingsverslag zal aangevraagd worden bij 
Vastgoedtransactie waarbij rekening wordt gehouden met de bouwvrije strook van 30 
m diepte langs de A19.

 Het aangepast schattingsverslag opgemaakt dd. 18 juni 2015 door Alain Maricou, 
commissaris Vastgoedtransacties, referte 33037-415, waarbij de totale waarde van 
het goed werd vastgesteld op 314.800,00 euro zijnde :
- 3.257 m² aan 80 euro/m²
- 2.712 m² aan 20 euro/m²

 De beslissing van het schepencollege dd. 29 juni 2015 waarbij voorgesteld wordt om 
:
-de minimum verkoopprijs van het recyclagepark vast te leggen op 314.800,00 euro.

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 28 september 2015 houdende :
- de minimale verkoopwaarde van het oud recyclagepark gelegen Kasteelstraat 31 

te Zonnebeke – Geluveld, kadastraal bekend onder Zonnebeke 4e afdeling sectie A 
nr. 518 r en 518 w wordt vastgelegd op minimum 314.800,00 euro;

- de verkoopsverrichtingen voor de desbetreffende site zullen worden uitgevoerd 
door de Vlaamse Overheid, Vastgoedtransactie;

- het pand zal verkocht worden via het systeem van bod via gesloten omslag.



 Voor de aankoop van de desbetreffende grond werd er slechts één bod ingediend dd. 
17 december door nv Poppies, Kasteelstraat 29 te 8980 Zonnebeke voor de prijs van 
314.800 euro.

 Uit de bodemattesten van OVAM blijkt dat de grond niet verontreinigd is.
 De verkoopbelofte opgemaakt dd. 15 april 2016 door Alain Maricou, adjunct van de 

Directeur, aangewezen als Vlaamse Commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties 
waarbij door de gemeente Zonnebeke een perceel industriegrond met meerdere 
gebouwde aanhorigheden gelegen Kasteelstraat 31 te Zonnebeke-Geluveld, 
kadastraal bekend onder Zonnebeke 4e afdeling sectie A nr. 518 r met een 
oppervlakte van 57a 69ca en een weg met aanhorigheden gelegen Kasteelstraat te 
Zonnebeke-Geluveld, kadastraal bekend onder Zonnebeke 4e afdeling sectie A nr. 518 

w met een oppervlakte van 2 are verkoopt aan de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid “Immo Pop Beselare” met maatschappelijke zetel te 8980 
Zonnebeke, Oude Zandvoordestraat 22 voor de prijs van driehonderdveertienduizend 
achthonderd euro (314.800,00 euro).

Financieel

 De ontvangen verkoopprijs zal geboekt worden op de registratiesleutel nr. 22199020-
0050.

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja

 Beleidsdomein: 1419/001/003 goed patrimoniumbeheer in belang van alle gebruikers
 Operationele doelstelling: 1419/001/003/002 verkoop onroerende goederen
 Actie: 1419/001/003/002/001 verkoop onroerende goederen

Visum

Visumplicht: Ja
Datum visum: 10/05/16
Visum financieel beheerder: Visum toegekend

Advies van de dienst en motivatie

 De voorgestelde verkoopprijs voldoet aan de minimale verkoopwaarde van 
314.800,00 euro gesteld in de beslissing van de gemeenteraad dd. 28 september 
2015.

 Gezien er maar één aankoopbod is binnen gekomen lijkt het ons logisch dat het pand 
wordt verkocht aan Immo Pop Beselare.

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. 

Verstraete, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming



 De verkoopbelofte opgemaakt dd. 15 april 2016 door Alain Maricou, adjunct van de 
Directeur, aangewezen als Vlaamse Commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties 
waarbij door de gemeente Zonnebeke een perceel industriegrond met meerdere 
gebouwde aanhorigheden gelegen Kasteelstraat 31 te Zonnebeke-Geluveld, 
kadastraal bekend onder Zonnebeke 4e afdeling sectie A nr. 518 r met een 
oppervlakte van 57a 69ca en een weg met aanhorigheden gelegen Kasteelstraat te 
Zonnebeke-Geluveld, kadastraal bekend onder Zonnebeke 4e afdeling sectie A nr. 518 

w met een oppervlakte van 2 are verkoopt aan de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid “Immo Pop Beselare” met maatschappelijke zetel te 8980 
Zonnebeke, Oude Zandvoordestraat 22 voor de prijs van driehonderdveertienduizend 
achthonderd euro (314.800,00 euro) wordt goedgekeurd.

 De Burgemeester en de Secretaris worden gemachtigd :
- om alle stukken met betrekking tot deze aankoop te ondertekenen
- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichtingen ambtshalve 

inschrijving te nemen bij de overschrijvingsakte.
 Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :

- Immo Pop Beselare
- Vastgoedtransactie
- De financieel beheerder en rekendienst
- Dienst ruimtelijke ordening – stedenbouw – mobiliteit – KMO – onroerend 

patrimonium - GIS

16. Aankoop gronden eigendom Priem voor realisatie ambachtelijke 

zone "Albertstraat Noord" - goedkeuring aankoopbelofte

Bevoegdheid

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
43§2.12. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het College van Burgemeester en 
Schepenen worden toevertrouwd: het stellen van daden en beschikkingen met 
betrekking tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort 
tot de aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgestelde 
budget is opgenomen. 

Naam schepen: Michiel Descheemaeker
Bevoegd voor: Patrimonium
Naam behandelend ambtenaar: Patrick Blancke

Wetgeving

 De beslissing van de Vlaamse Regering dd. 27 oktober 2006 houdende het 
bodemdecreet, inzonderheid hoofdstuk VIII.

 De wet van 29 juli 1991en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke 
motiveringsplicht van bestuurshandelingen.

 Het decreet van 26 maart 2004 en latere wijzigingen betreffende de openbaarheid 
van bestuur.

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
248 tot en met 261.

Documenten en voorgeschiedenis

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 6 juni 2011 houdende definitieve vaststelling 
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Albertstraat Noord”, met inbegrip 
van het onteigeningsplan.

 Het besluit van de deputatie van West-Vlaanderen dd. 22 september 2011 houdende 
de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Albertstraat Noord”.

 Het besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlandsbestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding dd. 26 juni 2015 houdende vaststelling dat de 



verwerving van de in het onteigeningsplan opgenomen gronden van algemeen 
belang is, dat de inbezitneming ervan volstrekt noodzakelijk is en dat de gemeente 
aanwijst als onteigende instantie.

 Het opmetingsplan opgemaakt dd. 20/2/2016 door de landmeter-expert Dirk 
Cardoen waar het aan te kopen stuk grond staat aangeduid als lot 2 met een 
oppervlakte van 73a 75ca, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie A 
nrs. 781 h en 781 g en deel nr. 797 h.

 Het schattingsverslag opgemaakt dd. 03/03/2014 door Alain Maricou, commissaris 
a.i. bij het Aankoopcomité te Brugge.

 Het kadastraal plan en legger.
 De aankoopbelofte opgemaakt dd. 29 april 2016 door Alain Maricou, adjunct van de 

Directeur, aangewezen als Vlaamse Commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, 
waarbij Priem Philippe wonende Rozenlaan 40 te 8670 Koksijde en Priem Martin 
wonende Millekruisstraat 3 te 8900 Ieper een stuk grond gelegen langs de 
Albertstraat te Zonnebeke, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie A 
nrs. 781 h en 781 g en deel nr. 797 h, met een oppervlakte van 73a 75ca en 
aangeduid als lot nr. 2 op het opmetingsplan opgemaakt dd. 20/2/2016 door de 
landmeter-expert Dirk Cardoen en aangeduid als innemingen nr. 2, 4 en 7 op het 
onteigeningsplan, verkoopt aan de gemeente Zonnebeke voor de prijs van 
tweehonderdeneenduizend euro (201.000,00 €).

 Uit de bodemattesten van OVAM blijkt dat de grond niet verontreinigd is.

Financieel

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0600-22000007 voor het huidige jaar: 
850.000,00 €

 Resterend krediet voor het huidig jaar: 850.000,00 €
 Geschatte kostprijs: 201.000,00 €
 Resterend krediet na deze beslissing: 649.000,00 €

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 

 Beleidsdomein: 1419/001/010 : Ruimte om te ondernemen en werken
 Operationele doelstelling: 1419/001/010/001 : Ruimte creëren en bevorderen om te 

ondernemen en te werken
 Actie: 1419/001/010/001/001 : GRUP “Albertstraat Noord” – aankoop gronden

Visum

Visumplicht: Ja
Datum visum: 26/05/16
Visum financieel beheerder: Visum toegekend

Advies van de dienst en motivatie

 De aan te kopen gronden zijn nodig voor de realisatie van de ambachtelijke zone 
“Albertstraat Noord”.

 De voorgestelde aankoopprijs lijkt ons redelijk en aanvaardbaar.  Het is dan ook best 
om de voorliggende aankoopbelofte goed te keuren.

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. 

Verstraete, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 



Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De aankoopbelofte opgemaakt dd. 29 april 2016 door Alain Maricou, adjunct van de 
Directeur, aangewezen als Vlaamse Commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, 
waarbij Priem Philippe wonende Rozenlaan 40 te 8670 Koksijde en Priem Martin 
wonende Millekruisstraat 3 te 8900 Ieper een stuk grond gelegen langs de 
Albertstraat te Zonnebeke, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie A 
nrs. 781 h en 781 g en deel nr. 797 h, met een oppervlakte van 73a 75ca en aangeduid 
als lot nr. 2 op het opmetingsplan opgemaakt dd. 20/2/2016 door de landmeter-
expert Dirk Cardoen en aangeduid als innemingen nr. 2, 4 en 7 op het 
onteigeningsplan, verkoopt aan de gemeente Zonnebeke voor de prijs van 
tweehonderdeneenduizend euro (201.000,00 €), wordt goedgekeurd.

 De Burgemeester en de Secretaris worden gemachtigd :
- om alle stukken met betrekking tot deze aankoop te ondertekenen
- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichtingen ambtshalve 

inschrijving te nemen bij de overschrijvingsakte.
 Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :

- Priem Philippe en Martin
- Vastgoedtransactie
- De financieel beheerder en rekendienst
- Dienst ruimtelijke ordening – stedenbouw – mobiliteit – KMO – onroerend 

patrimonium - GIS

17. Aankoop gronden eigendom Tyvaert Gilbert - Gruson voor realisatie 

ambachtelijke zone "Albertstraat Noord" - goedkeuring 

aankoopbelofte

Bevoegdheid

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
43§2.12. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het College van Burgemeester en 
Schepenen worden toevertrouwd: het stellen van daden en beschikkingen met 
betrekking tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort 
tot de aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgestelde 
budget is opgenomen. 

Naam schepen:Michiel Descheemaeker
Bevoegd voor: Patrimonium
Naam behandelend ambtenaar:Patrick Blancke

Wetgeving

 De beslissing van de Vlaamse Regering dd. 27 oktober 2006 houdende het 
bodemdecreet, inzonderheid hoofdstuk VIII.

 De wet van 29 juli 1991en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke 
motiveringsplicht van bestuurshandelingen.

 Het decreet van 26 maart 2004 en latere wijzigingen betreffende de openbaarheid 
van bestuur.

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
248 tot en met 261.

Documenten en voorgeschiedenis



 De beslissing van de gemeenteraad dd. 6 juni 2011 houdende definitieve vaststelling 
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Albertstraat Noord”, met inbegrip 
van het onteigeningsplan..

 Het besluit van de deputatie van West-Vlaanderen dd. 22 september 2011 houdende 
de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Albertstraat Noord”.

 Het besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlandsbestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding dd. 26 juni 2015 houdende vaststelling dat de 
verwerving van de in het onteigeningsplan opgenomen gronden van algemeen 
belang is, dat de inbezitneming ervan volstrekt noodzakelijk is en dat de gemeente 
aanwijst als onteigende instantie.

 Het opmetingsplan opgemaakt dd. 20/2/2016 door de landmeter-expert Dirk 
Cardoen waar het aan te kopen stuk grond staat aangeduid als lot 1 met een 
oppervlakte van 42a 73ca, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie A 
deel nr. 797 g2.

 Het schattingsverslag opgemaakt dd. 03/03/2014 door Alain Maricou, commissaris 
a.i. bij het Aankoopcomité te Brugge.

 Het kadastraal plan en legger.
 De aankoopbelofte opgemaakt dd. 27 april 2016 door Alain Maricou, adjunct van de 

Directeur, aangewezen als Vlaamse Commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, 
waarbij Tyvaert Gilbert – Gruson wonende Albertstraat 13 te Zonnebeke een stuk 
grond gelegen langs de Albertstraat te Zonnebeke, kadastraal bekend onder 
Zonnebeke 1ste afdeling sectie A deel nr 797 g2, met een oppervlakte van 42a 73ca en 
aangeduid als lot nr. 1 op het opmetingsplan dd. 20/2/2016 opgemaakt door de 
landmeter-expert Dirk Cardoen en aangeduid als inneming nr. 3 op het 
onteigeningsplan, verkoopt aan de gemeente Zonnebeke voor de prijs van 
honderdentwaalfduizend zeshonderd euro (112.600,00 €) met de navolgende 
bijkomende voorwaarden :
- de gracht tussen punt A en B zoals aangeduid op het meetplan dd. 20/2/2016 van 
Dirk Cardoen dient verlengd te worden tot in het punt C om dan aangesloten te 
worden op de aan te leggen weg in het GRUP “Albertstraat Noord” met voldoende 
afwatering.
- de vergoeding werd planneutraal bepaald.

 Uit de bodemattesten van OVAM blijkt dat de grond niet verontreinigd is.

Financieel

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0600-22000007 voor het huidige jaar: 
850.000,00 €

 Resterend krediet voor het huidig jaar: 649.000,00 €
 Geschatte kostprijs: 112.600,00 €
 Resterend krediet na deze beslissing: 536.400,00 €

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 

 Beleidsdomein: 1419/001/010 : Ruimte om te ondernemen en werken
 Operationele doelstelling: 1419/001/010/001 : Ruimte creëren en bevorderen om te 

ondernemen en te werken
 Actie: 1419/001/010/001/001 : GRUP “Albertstraat Noord” – aankoop gronden

Visum

Visumplicht: Ja
Datum visum: 26/05/16
Visum financieel beheerder: Visum toegekend

Advies van de dienst en motivatie



 De aan te kopen gronden zijn nodig voor de realisatie van de ambachtelijke zone 
“Albertstraat Noord”.

 De voorgestelde aankoopprijs lijkt ons redelijk en aanvaardbaar.  Het is dan ook best 
om de voorliggende aankoopbelofte goed te keuren.

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. 

Verstraete, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De aankoopbelofte opgemaakt dd. 27 april 2016 door Alain Maricou, adjunct van de 
Directeur, aangewezen als Vlaamse Commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, 
waarbij Tyvaert Gilbert – Gruson wonende Albertstraat 13 te Zonnebeke een stuk 
grond gelegen langs de Albertstraat te Zonnebeke, kadastraal bekend onder 
Zonnebeke 1ste afdeling sectie A deel nr 797 g2, met een oppervlakte van 42a 73ca en 
aangeduid als lot nr. 1 op het opmetingsplan dd. 20/2/2016 opgemaakt door de 
landmeter-expert Dirk Cardoen en aangeduid als inneming nr. 3 op het 
onteigeningsplan, verkoopt aan de gemeente Zonnebeke voor de prijs van 
honderdentwaalfduizend zeshonderd euro (112.600,00 €) met de navolgende 
bijkomende voorwaarden :
- de gracht tussen punt A en B zoals aangeduid op het meetplan dd. 20/2/2016 van 
Dirk Cardoen dient verlengd te worden tot in het punt C om dan aangesloten te 
worden op de aan te leggen weg in het GRUP “Albertstraat Noord” met voldoende 
afwatering.
- de vergoeding werd planneutraal bepaald,
wordt goedgekeurd.

 De Burgemeester en de Secretaris worden gemachtigd :
- om alle stukken met betrekking tot deze aankoop te ondertekenen
- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichtingen ambtshalve 

inschrijving te nemen bij de overschrijvingsakte.
 Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :

- Gilbert Tyvaert - Gruson
- Vastgoedtransactie
- De financieel beheerder en rekendienst
- Dienst ruimtelijke ordening – stedenbouw – mobiliteit – KMO – onroerend 

patrimonium - GIS
 

18. Goedkeuring akte houdende pachtbeëindiging van Tyvaert Dirk voor 

realisatie ambachtelijke zone "Albertstraat Noord"

Bevoegdheid

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
43§2.12. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het College van Burgemeester en 
Schepenen worden toevertrouwd: het stellen van daden en beschikkingen met 
betrekking tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort 
tot de aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgestelde 
budget is opgenomen. 



Naam schepen: Michiel Descheemaeker
Bevoegd voor: Patrimonium
Naam behandelend ambtenaar: Patrick Blancke

Wetgeving

 De beslissing van de Vlaamse Regering dd. 27 oktober 2006 houdende het 
bodemdecreet, inzonderheid hoofdstuk VIII.

 De wet van 29 juli 1991en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke 
motiveringsplicht van bestuurshandelingen.

 Het decreet van 26 maart 2004 en latere wijzigingen betreffende de openbaarheid 
van bestuur.

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
248 tot en met 261.

Documenten en voorgeschiedenis

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 6 juni 2011 houdende definitieve vaststelling 
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Albertstraat Noord”, met inbegrip 
van het onteigeningsplan..

 Het besluit van de deputatie van West-Vlaanderen dd. 22 september 2011 houdende 
de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Albertstraat Noord”.

 Het besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlandsbestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding dd. 26 juni 2015 houdende vaststelling dat de 
verwerving van de in het onteigeningsplan opgenomen gronden van algemeen 
belang is, dat de inbezitneming ervan volstrekt noodzakelijk is en dat de gemeente 
aanwijst als onteigende instantie.

 Het opmetingsplan opgemaakt dd. 20/2/2016 door de landmeter-expert Dirk 
Cardoen waar de desbetreffende stukken grond staat aangeduid als lot nr. 1 met een 
oppervlakte van 42a 73ca, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie A 
deel nr. 797 g2 en lot nr. 2 met een oppervlakte van 73a 75ca, kadastraal bekend 
onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie A nrs. 781 g en 781 h en deel nr. 797 h.

 Het kadastraal plan en legger.
 De akte van pachtbeëindiging opgemaakt dd. 27 april 2016 door Alain Maricou, 

adjunct van de Directeur, aangewezen als Vlaamse Commissaris bij de afdeling 
Vastgoedtransacties, voor Tyvaert Dirk wonende Maarlestraat 1 te Zonnebeke van de 
gronden gelegen langs de Albertstraat te Zonnebeke, kadastraal bekend onder 
Zonnebeke 1ste afdeling sectie A nrs. 781 g en 781 h en deel nrs. 797 h en 797 g2 en 
aangeduid als lot nr. 1 (oppervlakte : 42a 73ca) en lot nr. 2 (oppervlakte : 73a 75ca) 
op het opmetingsplan dd. 20/2/2016 van de landmeter-expert Dirk Cardoen, vanaf 1 
oktober 2016 tegen een vergoeding van dertienduizend zeshonderd euro (13.600 €) 
en onder de navolgende voorwaarden :
- de pachter zal verder uitweg mogen nemen over de bestaande uitweg op de 
percelen 781 h, 797 h en 797 g2 tot het moment dat de nieuw aan te leggen weg in 
het GRUP “Albertstraat” uitgevoerd is.
- of het scheren en het weren van de oogst 2016.

Financieel

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0600-22000007 voor het huidige jaar: 
850.000,00 €

 Resterend krediet voor het huidig jaar: 536.400,00 €
 Geschatte kostprijs: 13.600 €
 Resterend krediet na deze beslissing: 522.800,00 €



Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 

 Beleidsdomein: 1419/001/010 : Ruimte om te ondernemen en werken
 Operationele doelstelling: 1419/001/010/001 : Ruimte creëren en bevorderen om te 

ondernemen en te werken
 Actie: 1419/001/010/001/001 : GRUP “Albertstraat Noord” – aankoop gronden

Visum

Visumplicht: Ja

Advies van de dienst en motivatie

 De aan te kopen gronden zijn nodig voor de realisatie van de ambachtelijke zone 
“Albertstraat Noord”.

 De voorgestelde vergoeding voor de pachtbeëindiging van de desbetreffende gronden 
lijkt ons redelijk en aanvaardbaar.  Het is dan ook best om de akte houdende 
pachtbeëindiging goed te keuren.

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. 

Verstraete, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De akte van pachtbeëindiging opgemaakt dd. 27 april 2016 door Alain Maricou, 
adjunct van de Directeur, aangewezen als Vlaamse Commissaris bij de afdeling 
Vastgoedtransacties, voor Tyvaert Dirk wonende Maarlestraat 1 te Zonnebeke van de 
gronden gelegen langs de Albertstraat te Zonnebeke, kadastraal bekend onder 
Zonnebeke 1ste afdeling sectie A nrs. 781 g en 781 h en deel nrs. 797 h en 797 g2 en 
aangeduid als lot nr. 1 (oppervlakte : 42a 73ca) en lot nr. 2 (oppervlakte : 73a 75ca) 
op het opmetingsplan dd. 20/2/2016 van de landmeter-expert Dirk Cardoen, vanaf 1 
oktober 2016 tegen een vergoeding van dertienduizend zeshonderd euro (13.600 €) 
en onder de navolgende voorwaarden :
- de pachter zal verder uitweg mogen nemen over de bestaande uitweg op de 
percelen 781 h, 797 h en 797 g2 tot het moment dat de nieuw aan te leggen weg in het 
GRUP “Albertstraat” uitgevoerd is.
- of het scheren en het weren van de oogst 2016,
wordt goedgekeurd.

 De Burgemeester en de Secretaris worden gemachtigd :
- om alle stukken met betrekking tot deze aankoop te ondertekenen
- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichtingen ambtshalve 

inschrijving te nemen bij de overschrijvingsakte.
 Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :

- Tyvaert Dirk
- Vastgoedtransactie
- De financieel beheerder en rekendienst
- Dienst ruimtelijke ordening – stedenbouw – mobiliteit – KMO – onroerend 

patrimonium - GIS



 
 

19. Kostenloze grondafstand naar het openbaar domein van de wegzate 

en aanhorigheden van de verkaveling "Ter Berken" te Zonnebeke.

Bevoegdheid

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
43§2.12. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en 
schepenen worden toevertrouwd; het stellen van daden en beschikkingen met betrekking 
tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort tot de 
aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgelegde budget is 
opgenomen

Naam schepen:Michiel Descheemaeker
Bevoegd voor: Patrimonium & Ruimtelijke Ordening
Naam behandelend ambtenaar:Patrick Blancke

Wetgeving

 De wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke 
motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen.

 Het decreet van 26 maart 2004 en latere wijzigingen betreffende de openbaarheid 
van bestuur.

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
248 tot en met 261.

 Het bodemsaneringsdecreet van 5 maart 1996 en latere wijzigingen
 De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 en latere wijzigingen 

houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid de artikelen 6.1.1, 
6.1.41 tot en met 6.1.43.

Documenten en voorgeschiedenis

 De verkavelingsvergunning – referte 33037/9733/V/2011/4 afgegeven dd. 4/7/2011 
door het College van Burgemeester en Schepenen aan de WVI Brugge voor de 
verkaveling “Ter Berken” te Zonnebeke.

 Het wegenistracé werd uitgevoerd conform de afgeleverde verkavelingsvergunning.
 De voorziene wegenis- en rioleringswerken werden definitief opgeleverd dd. 21 

september 2015.
 Het opmetingsplan opgemaakt dd. 11/4/2016 door de landmeter-expert Dirk Cardoen 

waar de af te stane grond, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie C 
deel nr. 41 t6 met een totale oppervlakte van 11a 71ca voor overdracht naar het 
openbaar domein zijn aangeduid.

 Het uittreksel uit de kadastrale legger en het kadastraal plan.
 De gronden zijn niet opgenomen in de inventaris van verontreinigde gronden.

Financieel

 Deze opdracht heeft geen rechtstreekse financiële gevolgen voor de gemeente.

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum



Advies van de dienst en motivatie

 De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut.  Het goed zal ingelijfd worden 
bij de openbare wegenis aansluitend bij de Guido Gezellelaan te Zonnebeke.

 De wegen en riolering zijn aangelegd in de verkaveling “Ter Berken” volgens de 
regels der kunst.  De werken zijn definitief opgeleverd.  Het is dan ook best om deze 
wegen en aanhorigheden in te lijven bij het openbaar domein.

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. 

Verstraete, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De wegen en aanhorigheden met een totale oppervlakte van 11a 71ca, kadastraal 
bekend onder Zonnebeke, 1ste afdeling sectie C nr. 41 t6, zoals aangeduid op het 
opmetingsplan opgemaakt dd. 11/4/2016 door de landmeter-expert Dirk Cardoen 
worden overgedragen naar het openbaar domein van de gemeente.

 De heer Burgemeester, Dirk Sioen, en de heer secretaris, Francis Claeys, worden 
gemachtigd:
- om alle stukken met betrekking tot deze inname te ondertekenen.
- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijvingsakte.

 Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan :
- Vastgoedtransacties
- WVI Brugge
- dienst ruimtelijke ordening – stedenbouw – mobiliteit –KMO – onroerend 
patrimonium – GIS
- financieel beheerder

 

20. Kostenloze grondafstand naar het openbaar domein van gedeelte 

verbindingsweg tussen Wolvestraat - Beselarestraat

Bevoegdheid

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
43§2.12. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en 
schepenen worden toevertrouwd; het stellen van daden en beschikkingen met betrekking 
tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort tot de 
aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgelegde budget is 
opgenomen

Naam schepen:Michiel Descheemaeker
Bevoegd voor: Patrimonium & Ruimtelijke Ordening
Naam behandelend ambtenaar:Patrick Blancke

Wetgeving



 De wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke 
motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen.

 Het decreet van 26 maart 2004 en latere wijzigingen betreffende de openbaarheid 
van bestuur.

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
248 tot en met 261.

 Het bodemsaneringsdecreet van 5 maart 1996 en latere wijzigingen
 De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 houdende de organisatie 

van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 6.1.1, 
6.1.41 tot en met 6.1.43.

Documenten en voorgeschiedenis

 Brief dd. 17 maart 2016 van notariskantoor Bernard Loontjens – Izegem om een 
perceeltje weg aansluitend aan de Beselarestraat, kadastraal bekend onder 
Zonnebeke 1ste afdeling sectie B nr. 541 d3, met een oppervlakte van 2a 28ca 
kostenloos over te dragen aan de gemeente.

 Het opmetingsplan opgemaakt dd. 21/9/2015 door de landmeter-expert Jos 
Dumouling - Roeselare waarbij de af te stane weg, kadastraal bekend onder 
Zonnebeke 1ste afdeling sectie B nr. 541 d3 , met een totale oppervlakte van 2a 28ca 
staat aangeduid op het plan.

 Het uittreksel uit de kadastrale legger en het kadastraal plan.
 Het desbetreffende perceeltje is niet opgenomen in de inventaris van de 

verontreinigde gronden.

Financieel

 Deze opdracht heeft geen rechtstreekse financiële gevolgen voor de gemeente.

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Advies van de dienst en motivatie

 De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut.  Het betreft een gedeelte van 
de verbindingsweg tussen Wolvestraat en Beselarestraat.

 Het is dan ook best om deze weg in te lijven bij het openbaar domein, doch enkel 
voor gebruik door fietsers, wandelaars en plaatselijk verkeer.

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. 

Verstraete, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming



 Het perceeltje weg aansluitend bij de Beselarestraat te Zonnebeke, kadastraal bekend 
onder Zonnebeke, 1ste afdeling sectie B nr. 541 d3, met een oppervlakte van 2a 28ca 
zoals aangeduid op het opmetingsplan opgemaakt dd. 21/9/2015 door de landmeter-
expert Jos Dumoulin wordt kosteloos overgedragen naar het openbaar domein, doch 
enkel voor gebruik door fietsers, wandelaars en plaatselijk verkeer.

 De heer Burgemeester, Dirk Sioen, en de heer secretaris, Francis Claeys, worden 
gemachtigd:
- om alle stukken met betrekking tot deze inname te ondertekenen.
- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijvingsakte.

 Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan :
- notariskantoor Loontjens
- dienst ruimtelijke ordening – stedenbouw – mobiliteit –KMO – onroerend 
patrimonium – GIS
- financieel beheerder

21. Bijzonder bestek evaluatie decretale graden

Bevoegdheid

Gemeentedecreet:  artikelen  113-115 

OCMW—decreet: artikel 114-116

Naam schepen: Maria Vander Meiren
Bevoegd voor: Personeel
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Francis Claeys

Wetgeving

Gemeentedecreet artikel  113-115

OCMW—decreet artikelen 114-116

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden 

voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen 

van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel 

van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen 

betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn)

Rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW-personeel 

Documenten en voorgeschiedenis

De evaluatie van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder van de gemeente en 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  gebeurt door een evaluatiecomité dat 

bestaat uit het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter van de 

gemeenteraad wat betreft de gemeente, uit de raad wat betreft het Openbaar Centrum 

voor Maatschappelijk Welzijn . 

Bij staking van stemmen in het comité is het evaluatieresultaat gunstig.

De evaluatie dient gebaseerd te zijn op een voorbereidend rapport opgesteld door 

externe deskundigen in het personeelsbeleid. Hoe de externe deskundigen in het 

personeelsbeleid betrokken worden bij de vaststelling van de evaluatiecriteria en hoe ze 



de noodzakelijke informatie vergaren voor de opmaak van het voorbereidend rapport, 

bepaalt de gemeenteraad. 

Het decreet bepaalt in elk geval dat het extern rapport wordt opgemaakt op basis van:

* een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de betrokken titularis;

* een onderzoek over het functioneren van de titularis, met betrokkenheid van de leden 

van het managementteam, de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad.

Verder komt het aan de gemeenteraad en Raad van het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn toe om de volgende elementen te regelen:

de evaluatie tijdens de proeftijd;

de duur van de evaluatieperiodes, die dezelfde is als voor de andere personeelsleden;

de evaluatiecriteria;

de evaluatieresultaten en de gevolgen ervan;

de tussentijdse feedback over de wijze van functioneren van de titularis.

De evaluatiecriteria worden vastgesteld: 

- voor de evaluatie van de secretaris: na overleg van het college/Vz OCMW met de 

gemeentesecretaris

- voor de evaluatie van de financieel beheerder: na overleg van het college/VZ 

OCMW en de gemeentesecretaris met de financieel beheerder

De onafhankelijkheid waarmee de financieel beheerder bepaalde taken uitvoert, mag niet 

het voorwerp zijn van evaluatie. De mate waarin hij zich inzet voor de uitvoering van die 

taken is wel een aandachtspunt in de evaluatie.
De raad regelt de tussentijdse feedback over de wijze van functioneren tussen:

- de secretaris en het college van burgemeester en schepenen; 

- de financieel beheerder enerzijds en het college van burgemeester en 

schepenen/Voorzitter OCMW en de secretaris anderzijds.

Aan de raad worden dus verschillende taken opgelegd:

- vastleggen van bepalingen die onder de lokale rechtspositieregeling ressorteren: 

evaluatie tijdens de proeftijd, evaluatieperiode, evaluatiegevolgen. 

- vastleggen van een evaluatieprocedure (wijze waarop externe deskundigen 

betrokken worden, tussentijdse feedback regelen).  

- vastleggen van de evaluatiecriteria: de evaluatiecriteria zelf horen niet thuis in de 

lokale rechtspositieregeling. De lokale rechtspositieregeling is een soort van 

grondwet, die niet om de haverklap moet gewijzigd worden.  Evaluatiecriteria 

daarentegen moeten wel kunnen variëren van evaluatieperiode tot 

evaluatieperiode. 

De evaluatiecriteria bepalen dus in welke mate de functiehouder voldoet aan de 

functiebeschrijving. 

Dit impliceert dat om te kunnen evalueren er een duidelijk functiebeschrijving nodig is. 

Een functiebeschrijving is de weergave van de inhoud van de functie en het profiel 

waaraan kandidaten moeten voldoen, inclusief de competenties voor het uitoefenen van 

de functie. (art. 2,15° Rechtspositiebesluit gemeentepersoneel 7/12/2007). 



De functiebeschrijving moet actueel zijn, dus onder meer rekening houden met de 

nieuwe taken en verantwoordelijkheden uit de decreten. 

De functiebeschrijving van de decretale graden is evenwel nog gebaseerd op de functies 

zoals die bestonden vóór het gemeente- en OCMW-decreet. Met deze decreten werden 

beide functies inhoudelijk ingrijpend veranderd. Het heeft dan ook geen zin om de 

prestaties van de functiehouders af te toetsen aan een functiebeschrijving die niet meer 

beantwoordt aan de wettelijke verwachtingen. 

Daarom is het noodzakelijk eerst de functiebeschrijvingen van de decretale graden 

opnieuw vast te stellen alvorens tot een evaluatie van de decretale graden te kunnen 

overgaan waarbij zowel aandacht is voor de gedragsgerichte competenties en taken 

enerzijds  als voor de doelstellingen en resultaatsgerichte gebieden anderzijds. 

Stappenplan: 

1. Het aanstellen van een extern bureau: 

Via een overheidsopdracht dient de Gemeenteraad de wijze te bepalen waarop de 

opdracht zal verlopen. 

Het College van burgemeester en schepenen  zal de offertes vergelijken en de 

opdracht gunnen. 

Daarom wordt de Gemeenteraad verzocht om bijgaand bestek goed te keuren om 

de prijsvraag te kunnen organiseren.

In het bestek wordt de opdracht voor het extern bureau als volgt omschreven: 

De externe deskundige zal instaan voor:

o Begeleiding van het College van Burgemeester en Schepenen en  de 
OCMW-raad, of een afvaardiging van voornoemde organen (hierna 
genoemd, de bevoegde organen) voor het opstellen van het functieprofiel;

o Het begeleiden van de bevoegde organen voor het houden van een 
functioneringsgesprek met de functiehouder;

o De volledige procedure voor evaluatie van de wettelijke graden, met 
inbegrip van :

o Het opstellen, afnemen en verwerken van een vragenlijst aan de 
medewerkers, de functiehouders en de leden van het managementteam 
over de wijze van functioneren van de functiehouder in het kader van het 
opstellen van het voorbereidend rapport;

o Het opstellen, afnemen en verwerken van een vragenlijst aan de bevoegde 
organen, waarin hun feedback gevraagd wordt over de wijze van 
functioneren van de functiehouder;

o Een evaluatiegesprek met de functiehouder, gebaseerd op de 
evaluatiecriteria, op het resultaat van de feedbackvragenlijst en op de 
bestaande resultaatsverbintenissen of afspraken met het college;

o Het opstellen van het voorbereidend rapport met relevante informatie per 
evaluatiecriterium;

o Het toelichten van het voorbereidend rapport aan het evaluatiecomité en 
voor het OCMW, aan de OCMW-raad.

2. De raad bepaalt: 

o de evaluatie tijdens de proeftijd;
o de duur van de evaluatieperiodes, die dezelfde is als voor de andere 

personeelsleden;
o de evaluatiecriteria;



o de evaluatieresultaten en de gevolgen ervan;
o de tussentijdse feedback over de wijze van functioneren van de titularis.

Deze zaken zijn op vandaag evenwel reeds vastgelegd in de rechtspositieregeling 

van gemeente en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  Zonnebeke, 

meer bepaald artikelen 50 tem 96. Enkel de evaluatiecriteria zelf dienen nog 

expliciet door de Gemeenteraad te worden vastgelegd. 

De evaluatiecriteria worden vastgesteld: 

o voor de evaluatie van de secretaris: na overleg van het college met de 
gemeentesecretaris

o voor de evaluatie van de financieel beheerder: na overleg van het 
college/Voorzitter Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en de 
secretaris met de financieel beheerder

Na het bepalen ervan zullen deze dus voorgelegd worden aan de Raad ter 

goedkeuring. 

3. Evaluatieperiode: 

Eenmaal de evaluatiecriteria zijn vastgelegd kan de externe consultant aan de 

slag. Omdat de lopende evaluatieperiode die loopt van 01/01/2016 tem 

31/12/2017 nog maar net is gestart, wordt voorgesteld de huidige 

evaluatieperiode als start te nemen. 

Financieel: 

 Het nodige krediet wordt geraamd op 20.000 €  en zal voorzien worden op 
registratiesleutel 011/26400000

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Advies van de dienst en motivatie

 Positief advies met voorgesteld stappenplan met als doel de evaluatie van de 
decretale graden

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. 

Verstraete, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming



Het gemeenteraad keurt het stappenplan en het bestek met bijgaande raming voor de 

overheidsopdracht tot aanstelling van een externe personeelsdeskundige via 

onderhandelingsprocedure goed.

22. Wijziging organogram, formatie en rechtspositieregeling

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 42

Naam schepen:Maria Vander Meiren
Bevoegd voor: Personeel
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Melissa Debeuf en Kim D'Almagne

Wetgeving

 Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel, en opeenvolgende wijzigingen

 Koninklijk Besluit van 27 oktober 2008 betreffende de afwezigheid van het werk met 
het oog op het verstrekken van pleegzorgen

Documenten en voorgeschiedenis

 Personeelsformatie en organogram gemeentepersoneel, vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 19 november 2007 en wijzigingen

 Beslissing schepencollege dd. 9 mei 2016 houdende princiepsbeslissing – uitbreiding 
uurpakket locatieverantwoordelijke/vlinder

 Advies van het managementteam van 17 mei 2016
 Protocol van akkoord bijzonder onderhandelingscomité van 2 juni 2016

Financieel: enkel van toepassing bij uitbreiding uurpakket locatieverantwoordelijken

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0943-62020100, 0943-62121010 en 0943-
62220000 voor het huidige jaar: €587.818,80

 Resterend krediet voor het huidig jaar: €587.271,30
 Geschatte kostprijs: €3.980,27
 Resterend krediet na deze beslissing: €583.291,03

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee

 Beleidsdomein: /
 Operationele doelstelling: /
 Actie: /

Visum:

Datum visum: 23/05/16
Visum financieel beheerder: Visum toegekend

Advies van de dienst en motivatie

Na goedkeuring in het managementteam van 17 mei 2016 en goedkeuring in het 
bijzonder onderhandelingscomité van 2 juni 2016 en omwille van volgende 
gebeurtenissen:
 Uitbreiding uren van 2 locatieverantwoordelijken



 Aanvraag om verlof voor pleegzorgen
 Waarneming hogere functie communicatieambtenaar

beslist de gemeenteraad over wijziging van het organogram, de formatie en de 
rechtspositieregeling van gemeentebestuur Zonnebeke als volgt:

Zie bijlagen:

 Organogram:
o Interne zaken: mededeling bij communicatieambtenaar
o Dienst welzijnszaken – BKO: uitbreiding uren locatieverantwoordelijken in 

Beselare en Passendale
 Formatie:

o Mededeling bij communicatieambtenaar
o Locatieverantwoordelijken: 2,47 VTE

 Rechtspositieregeling:
o Hoofdstuk X: Verlof voor pleegzorgen – p. 133
o Hoofdstuk XVI: De dienstvrijstellingen – p. 142

Stemming

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, J. Leleu, Johan 

Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. 

Verstraete, M. Debucquoy, M. Vermeeren, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, W. Pattyn

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

 De gemeenteraad gaat akkoord. 

Geheime zitting

23. Vaste aanstelling van de financieel beheerder na proef

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 115

Naam schepen:Maria Vander Meiren
Bevoegd voor: Algemeen Beleid
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Henk De Muyt

Wetgeving

Gemeentedecreet artikel 115

Documenten en voorgeschiedenis

De financieel beheerder werd op proef aangesteld in de zitting van de Gemeenteraad van 
13/04/2015 met ingang van 15/04/2015 met een proefperiode van 12 maanden. 
Na het verstrijken van de proefperiode werd door mevrouw Veerle Cool, director HR 
Solutions voor de firma Vandelanotte, met vestiging in het President Kennedypark 1a te 



8500 Kortrijk, een voorbereidend rapport opgesteld voor de evaluatiecommissie. Dit 
rapport werd opgesteld na bevraging bij de burgemeester, de voorzitter van het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn , de voorzitter van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn , de leden van het Managementteam en de 
functiehouder zelf. 
Bovendien werd de financieel beheerder bevraagd door dhr. Jan Degrijse, revisor van het 
zelfde kantoor teneinde zicht te krijgen op de boekhoud-technische aanpak. 
Op basis van deze bevragingen stelde mevrouw Cool een positief evaluatieverslag op dat 
op 30/05/2016 werd voorgelegd aan het evaluatiecomité.
In zitting van 30/05/2016 besliste het evaluatiecomité dit positieve rapport integraal te 
kunnen onderschrijven. 

Financieel

Geen gevolgen want de  wedde is reeds voorzien.

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Advies van de dienst en motivatie

 Gunstig

Stemming

Aantal stembriefjes: 22
Stemresultaat: 22 ja-stemmen

Besluitvorming

De gemeenteraad neemt kennis van het positieve evaluatieverslag van het 

evaluatiecomité dat het gunstige evaluatieverslag onderschrijft en een gunstige evaluatie 

aflevert over de voorbije proefperiode.

De Gemeenteraad beslist dan ook de financieel beheerder statutair aan te stellen met 
ingang van 15/04/2016.

De Secretaris Voorzitter gemeenteraad



F. Claeys J. Vandoolaeghe

De voorzitter sluit de vergadering om 00.00 uur.

De volgende gemeenteraad gaat door op XX te Zonnebeke.


