
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 14 

NOVEMBER 2016 
 
Aanwezig D. Sioen: Burgemeester; 

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

Johan Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, M. Verstraete, 

M. Vermeeren, P. Durnez, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn: Raadsleden; 

F. Claeys: Secretaris; 

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

M. Descheemaeker, S. Vanderhaeghen: Schepenen; 

J. Vandoolaeghe: Voorzitter gemeenteraad 

Afwezig J. Leleu: Raadslid afwezig voor agendapunt 1 

Verontschuldigd F. Bryon: Raadslid; 

M. Vander Meiren: OCMW-voorzitter; 

P. Denorme: Raadslid 

  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting dd. 10 oktober 2016 

De notulen van de gemeenteraad dd. 10 oktober 2016 worden ter goedkeuring voorge-
legd. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-

aeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-

meeren, M. Descheemaeker, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, 

S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  1 L. Hoflack 

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad keurt de notulen van 10 oktober 2016 goed. 
 
Na de stemming komt raadslid Johan Leleu de zaal binnen.  

2. Kennisname rapportering klachten 2016.02 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Dirk Sioen  
Bevoegd voor: Algemeen beleid  
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Niels Vermeersch  
 

Wetgeving 



Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 10 oktober 2014 m.b.t. het goedkeuren van een 

nieuw klachtenreglement  
 Vorige overzichten werden ter kennisgeving op de gemeenteraad gebracht van: 

o 01 januari 2016 t.e.m. 13 april 2016: gemeenteraad van 09 mei 2016 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een melding, een sugges-
tie, een vraag om informatie enerzijds en een klacht anderzijds. De procedure voor 
klachtenregistratie is niet van toepassing op meldingen, suggesties of vragen om infor-
matie. De klachtenprocedure is evenmin van toepassing op algemene klachten over wet-
geving of over beleidsbeslissingen. 
Een klacht wordt als volgt gedefinieerd: een manifeste uiting (enkel schriftelijk 
of elektronisch) waarbij een ontevreden burger bij het gemeentebestuur klaagt over een 
door de gemeente (al dan niet) verrichte handeling of prestatie. 
Enkele voorbeelden: 
 
GEEN klachten:  
 Melding van defecte straatverlichting of put in de rijweg. 
 Melding dat de gemeente dringend nood heeft aan een nieuwe sporthal (= beleidsbe-

slissing). 
 Bezwaarschrift in het kader van een openbaar onderzoek. 
 Burger is niet akkoord met het reglement voor rioleringsaansluiting. 
 Op de website zou meer informatie moeten staan over cultuur (= suggestie). 
 Burger klaagt dat hij teveel belasting moet betalen (= beleidsbeslissing). 
 

WEL klachten:  
 Burger klaagt dat hij het afgelopen jaar reeds vijf maal gevraagd heeft een put in het 

wegdek te dichten en klaagt dat dit nog steeds niet gebeurd is. 
 Burger klaagt dat een begraving niet met de nodige eerbied gebeurde. 
 Burger beklaagt zich over de dienstverlening van de gemeente - er wordt niet geant-

woord op zijn e-mails. 

 

In het eerste trimester van 2016 werden er geen klachten ontvangen en geregistreerd. 
Vermoedelijk komt dit door de extra toepassing op de website. Bij het invullen van het 
online klachtenformulier moet de aanvrager aanklikken of hij / zij al eerst bij de betrok-
ken dienst is langs geweest (verschil tussen een melding en een klacht). 

Klachten behandeld van 14 april 2016 t.e.m. 18 oktober 2016  

KLACHT BEHANDELDE 

DIENST 

DATUM 

AFHANDELING 

RESULTAAT 

Klacht over ruimen 
grachten in de Water-
straat 

/ 14/04/2016 Niet ontvankelijk: brief is geen 

klacht maar een eerste melding 

van een probleem en een uiting 

van ontevredenheid. De brief 

werd overgemaakt aan de 

dienst openbare werken en 

riolering voor verdere opvol-

ging.  

http://www.zonnebeke.be/Leven/Wegen_Mobiliteit/Openbare_verlichting/Openbare_verlichting


Klacht over het be-
zoek van de grootva-
der aan kinderen op 
de speelplaats. 

Onderwijs  3/05/2016 Ongegrond: de directie heeft 

correct opgetreden. Het gaat 

hier om een familiale situatie 

waarbij de moeder reeds klacht 

had ingediend bij de politie 

tegen de grootvader. 

Klacht m.b.t. vergun-
ning doortocht - 
communicatie auto-
rondrit:  
1. Klacht over gebrek-
kige communicatie: 
geen antwoord op e-
mails 
2. Klacht dat de dienst 
niet meedeelde dat er 
wegenwerken waren. 
3. Klacht dat de dienst 
vorig jaar onvoldoen-
de communiceerde 
over een ander eve-
nement. 

Secretariaat  9/06/2016 Deels gegrond: verontschuldi-

ging van de burgemeester voor 

het te laat behandelen van de 

e-mail. Werken werden uitge-

voerd door een nutsmaat-

schappij zonder de gemeente 

op de hoogte te brengen. Het 

blijft een taak van de organisa-

tor om het parcours op voor-

hand te controleren, de ge-

meente zal haar vergunnings-

beleid voor doortochten en 

bepijling aanpassen. 

 

Financieel 

 Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Stemming 

Kennisname  
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad neemt kennis van de geregistreerde klachten in de periode 14 april 
2016 t.e.m. 18 oktober 2016.  

  

3. MIROM - Goedkeuren agenda Algemene Vergadering dd. 6 december 
2016 

Bevoegdheid  

Gemeentedecreet - artikel 35 en 42 
 
Naam raadsleden  :Sophie Vangheluwe (vertegenwoordiger) / Johan Leleu (vervanger) 
Bevoegd voor de intercommunale MIROM 
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 samen-

werking, in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezichten wijzigingen 
aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het bijzonder met betrekking tot pre-
sentiegelden 

- Decreet van 6 juli 2001 intergemeentelijke samenwerking 
 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
- Beslissing van de gemeenteraad dd. 23 december 2013 inzake het aanduiden van 

een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de MIROM gedurende de legisla-
tuur 2013-2018. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Gemeentebestuur is aangesloten bij de MIROM 
- Brief met postregistratie 2016/1148 - uitnodiging met alle bijhorende stukken van 

de MIROM voor de buitengewone algemene vergadering op 6 december 2016 

om 17.30, vergaderzaal van MIROM Roeselare met volgende agenda: 
o Samenstelling van het bureau 
o De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het jaar 2017 
o Begroting van het jaar 2017 
o Benoeming bestuurders 
o Varia- 

- De agenda werd besproken tijdens de zitting van de Commissie voor Intergemeen-
telijke Samenwerking dd. 14 november 2016. 

- Gelet op de Omzendbrief BB 2013/5 en de statutenwijziging op de Buitengewone 
Algemene Vergadering van MIROM dd. 19 november 2013 moet er niet langer voor 
elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger benoemd worden. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 23 december 2013 werd Sophie 
Vangheluwe aangeduid als vertegenwoordiger en Johan Leleu als plaatsvervanger. 

 

Advies van de dienst 

- Vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel 
 

Openbare stemming 

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

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

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

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

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
-   
 

Besluitvorming 

- De gemeenteraad neemt akte van de opmerkingen van de Commissie van Interge-
meentelijke samenwerking dd. 14 november 2016; 



- De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken met 
betrekking tot deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voor-
gelegd worden op de algemene vergadering van 6 december 2016; 

- De gemeenteraad neemt akte van het mandaat van navermelde personen om deel 
te nemen aan de algemene vergadering van de MIROM: 

o Mevrouw Sophie Vangheluwe, Potegemstraat 6 8980 Zonnebeke 
als vertegenwoordiger 

o De heer Johan Leleu, Oude Moorsledestraat 10b 8980 Zonnebeke 
als plaatsvervanger  

Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in dit besluit; 

- Het college van burgemeester en schepen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing; 

- Uittreksel wordt te kennisgeving overgemaakt aan de MIROM, Oostnieuwkerk-
sesteenweg 121 te 8800 Roeselare. 

 

4. Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergade-
ring van FIGGA dd. 9 december 2016 

Bevoegdheid  

Delegatie - besluit gemeenteraad van heden 
Gemeentedecreet - artikel 42 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
 
Naam vertegenwoordiger / plaatsvervanger: Luk Hoflack / Dirk Sioen 
Bevoegd voor : de intercommunale Figga 
Naam behandelende ambtenaren : H. De Muyt 
 

Wetgeving  

- Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 
- Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is voor de energievoorziening bij 

Gaselwest en aangesloten is bij de zuivere financieringsvereniging FIGGA. 
- Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buiten-

gewone algemene vergadering van FIGGA die bijeengeroepen wordt op 9 december 
2016 per aangetekend schrijven van 18 oktober 2016 (postregistratie 2016/1129);  

- Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op 
de algemene vergadering bepaalt; 

- Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

- de gemeenteraad is op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
- de gemeente Zonnebeke is aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommu-

nale Figga cvba 
- de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering 

van FIGGA die bijeengeroepen wordt op 9 december 2016 om 19.00 uur te Kortrijk, 
Auditorium Gaselwest-Eandis, Kennedypark 12 per aangetekende schrijven van 18 
oktober 2016 - postregistratie 2016/1129 met volgende agenda: 

o Strategie voor het boekjaar 2017 
o Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting 
o Statutaire benoemingen en mededelingen 

 



Advies van de dienst 

- Postregistratie 2016/1129: uitnodiging met alle bijhorende stukken van Figga -
vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel 

 

Openbare stemming 

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

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

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

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

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Artikel 1 
 
De raad verleent haar goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken 
 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger van de gemeente Zonnebeke die zal deel-
nemen aan de zitting van de algemene vergadering van Figga van 9 december 2016 op 
te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raads-
besluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering 
van Figga,  waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 
 
Artikel 3 
De raad beslist om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uit-
voering van voormelde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan : 
- Figga p/a Intermixt Ravensteingallerij 4 bus 2 te 1000 Brussel 
 
 

5. Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de 
FIGGA 

Bevoegdheid  

Delegatie - besluit gemeenteraad van heden 
Gemeentedecreet - artikel 35 en 42 
 
Naam vertegenwoordiger : Luk Hoflack / Dirk Sioen (plaatsvervanger) 
Bevoegd voor : de intercommunale Figga 
Naam behandelende ambtenaren : H. De MuytHenk De Muyt 
 

Wetgeving  

- Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 
- Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is voor de energievoorziening bij 

Gaselwest en aangesloten is bij de zuivere financieringsvereniging FIGGA. 



- Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buiten-
gewone algemene vergadering van FIGGA die bijeengeroepen wordt op 9 december 
2016 per aangetekende schrijven van 18 oktober 2016 (postregistratie 
2016/1129);  

- Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op 
de algemene vergadering bepaalt; 

- Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

- de gemeenteraad is op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
- de gemeente Zonnebeke is aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommu-

nale Figga cvba 
- de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering 

van FIGGA die bijeengeroepen wordt op 9 december 2016 om 19.00 uur te Kortrijk 
per aangetekende schrijven van 18 oktober 2016 (postregistratie 2016/1129) met 
volgende agenda: 

o Strategie voor het boekjaar 2017 
o Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting 
o Statutaire benoemingen en mededelingen 

 
- vragen aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algeme-

ne vergadering  
 

Advies van de dienst 

- Vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel 
 

Stemming 

Aantal stembriefjes: 21 

Aantal stemmen voor Luk Hoflack als vertegenwoordiger: 21 ja-stemmen  
Aantal stemmen voort Dirk Sioen als plaatsvervanger: 20 ja-stemmen en 1 onthouding  
 

Besluitvorming 

- De raad stelt navermelde personen aan om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van FIGGA op 9 december 2016 

o De heer Luk Hoflack, Dadizelestraat 128 8980 Zonnebeke, wordt aange-
duid als vertegenwoordiger 

o De heer Dirk Sioen, Ieperstraat 21 8980 Zonnebeke, wordt aangeduid als 
plaatsvervanger 

- Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in dit besluit 

- Het college van burgemeester en schepen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing 

- Uittreksel wordt te kennisgeving overgemaakt aan Intermixt Ravensteingallerij 4 
bus 2 te 1000 Brussel. 

 
 

6. WVI - Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering dd. 22 december 2016 



Bevoegdheid  

 Gemeentedecreet - artikel 42 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
 Naam raadsleden: Koen Meersseman (vertegenwoordiger) / Marc Verstraete (plaats-

vervanger) 
 Bevoegd voor : de intercommunale WVI 
 Naam behandelende ambtenaren : Claeys Francis / De Muyt Henk 
 

Wetgeving  

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

king, in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezichten wijzigingen aan 
het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het bijzonder met betrekking tot presentie-
gelden 

 Decreet van 6 juli 2001 intergemeentelijke samenwerking 
 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 23 december 2013 inzake het aanduiden van een 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de WVI gedurende de legislatuur 2013-
2018. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Gemeentebestuur is aangesloten bij de West-Vlaamse intercommunale - dienstverle-
nende vereniging; 

 Brief met postregistratie 2016/1133 - uitnodiging met alle bijhorende stukken van de 
WVI voor de Buitengewone algemene vergadering op 22 december 2016 met volgen-
de agenda: 

o Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 26 mei 2016 
o Begroting 2017 
o Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités: mevrouw Els 

Kindt (Lichtervelde) en de heer Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort) 
o Benoeming van 2 bestuurders aandelen A: mevrouw Els Kindt (Lichtervel-

de) en de heer Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort) 
o Mededelingen 

 De agenda werd besproken tijdens de zitting van de Commissie voor Intergemeente-
lijke Samenwerking dd. 14/11/2016. 

 Gelet op de Omzendbrief BB 2013/5 en de statutenwijziging op de Buitengewone Al-
gemene Vergadering van WVI dd. 18 december 2013 moet er niet langer voor elke 
algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger benoemd worden. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 23 december 2013 werd Koen 

Meersseman aangeduid als vertegenwoordiger en Marc Verstraete als plaatsver-
vanger. 

 

Advies van de dienst 

 Vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel 
 

Openbare stemming 

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

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



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

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

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad neemt akte van de opmerkingen van de Commissie van Interge-
meentelijke samenwerking dd. 14/11/2016; 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken met 
betrekking tot deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorge-
legd worden op de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2016; 

 De gemeenteraad neemt akte van het mandaat van navermelde personen om deel te 
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de WVI: 

o De heer Koen Meersseman, Warden Oomlaan 25 te 8980 Zonnebeke, als 
vertegenwoordiger 

o De heer Marc Verstraete, Schipstraat 46 te 8980 Zonnebeke, als plaatsver-
vanger 

Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in dit besluit; 

 De raad beslist om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 
uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te ver-
richten aan de WVI West-Vlaamse Intercommunale, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 
Brugge. 

 

7. Voorstel tot toetreding als effectief lid bij de vzw Verkeersveilig West-
Vlaanderen 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Marie Debucquoy 
Bevoegd voor: Mobiliteit 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 Art. 43 § 2 van het gemeentedecreet 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen werd in augustus 2015 opgericht met als 
doel de verkeersveiligheid in West-Vlaanderen te verhogen en dit door een samen-
werking aan te gaan met alle actoren actief aanwezig binnen onze provincie die ver-
keersveiligheid in het hart dragen. 

 Koen Meersseman, gemeenteraadslid en vertegenwoordiger in de politieraad Arro 
Ieper vroeg aan het college van burgemeester en schepenen om de vzw Verkeersvei-
lig West-Vlaanderen eenmalig te sponseren voor een bedrag van € 500. Het college 
besloot op 12 juli 2016 dat het voordeliger en interessanter is om effectief lid te wor-
den van de vzw, dit zou € 150 / jaar kosten. 

 Het doel van de vzw is om: 



o Het opzetten en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes met in-
begrip van het promoten van verkeersveiligheid op beurzen en evenemen-
ten. 

o Opzetten en ondersteunen van educatieve projecten rond verkeersveilig-
heid. 

o Middelen aankopen die dienstig kunnen zijn voor verkeerscampagnes en 
verkeerseducatie, deze beheren en onderhouden. Hierin zit het tevens het 
beheer van de West-Vlaamse tuimelwagen. 

o Samenwerkingsverbanden opzetten m.b.t. verkeersveiligheid met alle pri-
vate en publieke partners. 

o Sponsoring zoeken voor verkeerscampagnes en –educatie en deze sponso-
ring faciliteren. 

 De vzw telt effectieve (met stemrecht) en toegetreden leden (zonder stemrecht). Elke 
toetreding gebeurt na aanvaarding door de raad van bestuur. 

 Positief advies van het college om het effectief lidmaatschap aan te vragen.  
 Besluit Gemeenteraad zitting dd. 26.09.2016: uitgesteld 
 Voorstel college ter voorlegging aan de gemeenteraad om jaarlijks een dotatie van 

€150 te geven aan gemeenteraadslid Koen Meersseman om zich lid te maken van de 
vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen en om voor de gemeente de werking van de vzw 
op te volgen en hierover jaarlijks te rapporteren aan de gemeenteraad 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0110-61490000 voor het huidige jaar: € 12.000 
 Resterend krediet voor het huidig jaar: € 351,71 
 Geschatte kostprijs: € 150 (jaarlijks) 
 Resterend krediet na deze beslissing: € 201,71 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Voorstel college ter voorlegging aan de gemeenteraad om jaarlijks een dotatie van 
€150 te geven aan gemeenteraadslid Koen Meersseman om zich lid te maken van de 
vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen en om voor de gemeente de werking van de vzw 
op te volgen en hierover jaarlijks te rapporteren aan de gemeenteraad 
 

Stemming 

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

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

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

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

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad besluit om jaarlijks een dotatie van €150 te geven aan gemeente-
raadslid Koen Meersseman om zich lid te maken van de vzw Verkeersveilig West-



Vlaanderen en om voor de gemeente de werking van de vzw op te volgen en hierover 
jaarlijks te rapporteren aan de gemeenteraad 

 Een uittreksel van deze beslissing zal bezorgd worden aan vzw Verkeersveilig West-
Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge 

 

8. Intrekken besluit van de gemeenteraad dd. 26 september 2016 inzake 
"Opheffen besluit van de gemeenteraad dd. 14 juli 2008: gemeentelijk 

reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare ker-
missen"  

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen: Dirk Sioen 
Bevoegd voor: Politie 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

 Beslissing van de gemeenteraad dd. 8 februari 2016 houdende de goedkeuring van 
de zonale verordening  

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Op 14 juli 2008 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk reglement goed met be-
trekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen.  

 Door een misverstand werd een verkeerdelijk advies gegeven en werd er veronder-
steld dat dit reglement niet meer werd toegepast in de praktijk. Op basis van dit ad-
vies werd het reglement op de gemeenteraad van 26 september 2016 opgeheven. 
De dienst evenementen vraagt om deze beslissing in te trekken zodat het reglement 
in werking blijft.  

 

Financieel 

 Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Verzoek van de dienst evenementen om de beslissing van 26 september 2016 in te 
trekken en het reglement van 14 juli 2008 te behouden. 

 

Stemming 

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

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

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

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

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  



Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad beslist om de gemeenteraadsbeslissing dd. 26 september 2016 
m.b.t. “Opheffen besluit van de gemeenteraad dd. 14 juli 2008: gemeentelijk regle-
ment met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen” in te trekken. 

 Het reglement op kermissen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 14 juli 
2008 blijft in zijn huidige vorm behouden. 

 

9. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan van het OCMW  

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor: Financiële dienst 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Gerard Straetemans  
 

Wetgeving 

 Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Open-
bare 

 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 

- De aanpassing van het Meerjarenplan bestaat uit: 

Omschrijving  

Meerjarig Doelstellingen Budget  

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan  

Schema M2 : De staat van het financieel evenwicht  

Schema TM2 : De financiële schulden  

Strategische nota  

  
 Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen dd 10/10/2016 
Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd  17/10/2016 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: NEE 

 



Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

De budgetwijziging 2016 01 van, het OCMW Zonnebeke dient te worden vastgesteld en 
goedgekeurd, teneinde een vlotte werking van de diensten te verzekeren. 
 
Advies: 
 Kennis te nemen van het aangepaste Meerjarenplan van het OCMW Zonnebeke zon-

der verdere opmerkingen. 
 

Stemming 

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

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

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

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

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Art. 1: De Gemeenteraad keurt het aangepaste meerjarenplan van het OCMW Zonnebeke 
goed zonder verdere opmerkingen   

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de Financieel Beheerder, 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn , de financiële dienst en de toezichthoudende 
overheden. 

 

10. Kennisname budgetwijziging OCMW 2016 -01 OCMW 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen: Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor: Financiële dienst 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Gerard Straetemans  
 

Wetgeving 

 Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Open-
bare 

 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 budgetwijziging  2016 01 OCMW Zonnebeke, dat ter beschikking gesteld 
werd van de Raadsleden, omvattende : 

o Doelstellingenbudget  B1 
o Exploitatiebudget   B2 
o Investeringsenveloppen B3 
o Transactiekredieten  B4  
o Liquiditeitenbudget  B5 
o Toelichtingen bij het budget : TB1 -TB5 

 Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen dd 10/10/2016 
 Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd 17/10/2016 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: NEE 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

De Budgetwijziging 2016 01 van, het OCMW Zonnebeke dient te worden vastgesteld en 
goedgekeurd, teneinde een vlotte werking van de diensten te verzekeren. 
 
Advies: 
De Budgetwijziging 2016 01 van het OCMW Zonnebeke goedkeuren. 
 

Stemming 

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

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

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

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

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Art. 1: De Gemeenteraad neemt Kennis van de budgetwijziging 2016-01 van het OCMW 
Zonnebeke en formuleert geen opmerkingen.  

 

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de Financieel Beheerder, 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de financiële dienst en de toezichthoudende 
overheden. 

 

11. Advies meerjarenplanwijziging  2014-2019 Budget 2016 Protestant-
se 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 er-
kende erediensten. 

 De gemeente dient binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inko-
men van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, advies uitbrengen over de rekenin-
gen. 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 oktober 2016 werd de meerjarenplanwijziging 2014-2019 Budget 2016 van de 
Protestantse Kerk afgeleverd in de rekendienst van de gemeente Zonnebeke (postre-
gistratie 2016/1082). 

 De Meerjarenplanwijziging 2014-2019 Budget 2016 van de Protestantse Kerk ligt ter 
inzage op de financiële dienst. 

 

Financieel 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

64940000 / 079006 Bijdrage Protestantse kerk - exploi-

tatie budget 
1.506,01  1.959,03  1.466,50  1.459,84  1.610,91  1.461,02  

       
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

66402000 / 0790006 Protestantse Kerk: Kapitaalsubsi-

die 
0 994,28 0 0 0 0 

 

De vermelde bedragen uit de Meerjarenplanwijziging 2014-2019 Budget 2016 van de Protestantse 

Kerk stemmen overeen met de bedragen die vermeld staan in het budget 2016 van de Gemeente 

na budgetwijziging 2016/02. 

 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja  

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 21 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-

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

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

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

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de meerjarenplanwijziging 2014-
2019 Budget 2016 van de Protestantse Kerk. 

 

12. Aktename Budget 2017 Protestantse Kerk 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Financiële dienst 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):B. De Zutter  
 

Wetgeving 

 Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2, 47 en 50 

 Budget moet binnen zijn voor 1 oktober 
 Wanneer de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het in 

het meerjarenplan opgenomen bedrag moet de gemeenteraad enkel akte nemen van 
het budget.  Deze akteneming moet gebeuren binnen een termijn van 50 dagen na 
het inkomen van het budget 

 Wanneer de gemeentelijke bijdrage in het budget buiten de grenzen gaat van het in 
het meerjarenplan opgenomen bedrag, moet de gemeenteraad zich uitspreken over 
de goedkeuring van het budget.  De gemeenteraad beschikt hiervoor over een ter-
mijn van 50 dagen na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid. 

 Wanneer binnen de termijn geen besluit werd verstuurd, wordt de gemeenteraad ge-
acht zijn goedkeuring aan het budget te hebben verleend 

 Het artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Op 13 september 2016 heeft de bestuursraad van de Protestantse Kerk Ieper het 
budget 2017 vastgelegd; 

 In zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan verleent de Administratieve 
Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst / ARPEE een gunstig advies aan het 
budget 2017 

 Op 27 september 2016 werd het budget 2017 verzonden aan de gemeente Zonnebe-
ke en de provincie gouverneur. 

 Het Budget 2017 van de Protestantse Kerk ligt ter inzage op de Rekendienst. 
 

Financieel 

EXPLOITATIE Protestantse Kerk 

MJP 2017 1.459,84 



BUDGET 2017 1.394,68 

Wijziging -65.16  

  

INVESTERING Protestantse Kerk 

MJP 2017 0,00 

BUDGET 2017 0,00 

Wijziging 0,00 

 

Het aandeel van de gemeente Zonnebeke daalt met 65,16 €. 

Deze wijziging werd nog niet opgenomen in de budgetwijziging 2016 02 / AMJP of het 
Budget 2017 van de gemeente. Dit wordt verwerkt in de eerste budgetwijziging van 
2017. 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  

001/006/005/004: Protestantse kerk – kapitaalsubsidie 
66402000 / 079006 
 
001/011/001/002: Gelijkblijvend beleid – algemeen bestuur 
64940000 / 079006 
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Gunstig, gezien het budget binnen de grenzen van het laatst goedgekeurd meerja-
renplan blijft 
 

 

Stemming 

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

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

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

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

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Artikel 1 
 
Van het budget 2017 van de Protestantse Kerk Ieper wordt akte genomen. 
 
Artikel 2 
 
Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan: 
- de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen 
- de Protestantse kerk Ieper 



- de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst / ARPEE 
 

13. Aanpassing projectvereniging - statuten CO7 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Ingrid Vandepitte 
Bevoegd voor: Cultuur  
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Kristof Pector 
 

Wetgeving 

 Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 De beslissing van de gemeenteraad dd.  28 oktober 2013houdende de goedkeurig 

van de statuten van de projectvereniging CO7; 
 Sinds 16 maart 2016 de projectvereniging CO7 erkend is als intergemeentelijke on-

roerend erfgoeddienst en dat deze erkenning een uitbreiding van het takenpakket van 
CO7 inhoudt; 

 De raad van bestuur van de projectvereniging CO7 in vergadering van 15 september 
2016 de wijzigingen aan de statuten heeft goedgekeurd; 

 De statuten eveneens ter goedkeuring moeten voorgelegd worden aan de gemeente-
raden van de deelnemende gemeenten; 

 De statuten van de projectvereniging CO7, geldig vanaf 1 januari 2017; 
 Het gemeentedecreet; 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De aanpassingen van de statuten worden meegedeeld 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Voorstel om advies goed te keuren 
 

Stemming 

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

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

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

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

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 



Besluitvorming 

 De gemeenteraad erkent de aangepaste statuten vereniging van de statuten van CO7  
 

HOOFDSTUK 1 NAAM, ZETEL, DEELNEMERS, DOELSTELLING EN DUUR 

 

Artikel 1 naam van de projectvereniging 
 

De projectvereniging wordt genoemd ‘CultuurOverleg Zeven’, afgekort ‘CO7.’. Zij wordt be-

heerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke 

samenwerking, en door deze statuten. 

 

Artikel 2 zetel van de projectvereniging 
 

De zetel van de projectvereniging is gevestigd in het Stadhuis van Poperinge, Grote Markt 1, 

8970 Poperinge. 

 

Artikel 3 deelnemers aan de projectvereniging 
 

De deelnemers aan de projectvereniging zijn de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark- 

Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke. Te allen tijde kunnen nieuwe deelne-

mers toetreden tot de projectvereniging. Zij dienen daartoe een aangetekend schrijven te 

richten aan de voorzitter van de raad van bestuur, die de aanvraag op de agenda van 

de eerstvolgende raad van bestuur brengt. 

 

Artikel 4 doel van de projectvereniging 
 

De basisdoelstelling van CO7  is door overleg en samenwerking tussen de diverse culturele 

actoren in de regio culturele meerwaarden te creëren. 

Dit betekent onder meer: 

- Een afstemming van het cultuuraanbod realiseren door acties op het domein van het erf-

goed, de kunsten, de socio-culturele sector, en de cultuurcommunicatie. 

-   Culturele   ontwikkelingen   stimuleren   die   de   mogelijkheden   van   een   afzonderlijke 

gemeente overstijgen en hiervoor culturele projecten op schaal van de regio ontwikkelen. 

-  Het  bestaande  aanbod beter  bekend en toegankelijk maken  bij  een  ruim publiek  en 

hiervoor kwalitatieve communicatiekanalen ontwikkelen. 

- Een cultureel imago opbouwen gebaseerd op het profiel en de kenmerken van de regio en 

zodoende werken aan de uitstraling van de regio. 

- Een gezamenlijk beleid voor het archeologisch erfgoed in de streek uitwerken met een in-

tergemeentelijke  archeologische  dienst  die  zijn  werking  baseert  op  de  jaarlijks  af  te 

sluiten resultaatsverbintenis met het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Ge-

meenschap; 

- Samen te werken voor de uitvoering van een geïntegreerd en integraal lokaal cultureel- 

erfgoedbeleid  dat  gericht  is  op  een  betere  zorg  voor  en  ontsluiting  van  het  cultureel 

erfgoed op het grondgebied van de 7 gemeenten door het afsluiten van een cultureel- erf-

goedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap. 

 De missie van CO7 is door overleg en samenwerking tussen diverse actoren in de regio meer-

waarden te creëren op het vlak van cultuur en erfgoed.  

Deze missie wordt in volgende  strategische doelstellingen vertaald: 

- CO7 vervult in de Zuidelijke Westhoek een intermediaire, ondersteunende 

en faciliterende rol. 



- CO7 stimuleert samenwerking en netwerking in en vanuit de CO7-regio. 

- CO7 ontwikkelt innoverende initiatieven. 

Om dit te realiseren wordt: 

- Samengewerkt voor de afstemming van het cultuuraanbod en de cul-

tuurcommunicatie. 

- Samengewerkt voor de uitvoering van een geïntegreerd onroerend erf-

goedbeleid dat gericht is op het behouden, beschermen en beheren van 

onroerend erfgoed, door het afsluiten van een samenwerkingsovereen-

komst met de Vlaamse Overheid.  

- Samengewerkt voor de uitvoering van een geïntegreerd en integraal lo-

kaal cultureel-erfgoedbeleid dat gericht is op een betere zorg voor en 

ontsluiting van het cultureel erfgoed, door het afsluiten van een cultu-

reel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Overheid.  

 

Artikel 5 duur van de projectvereniging 
 

De projectvereniging werd opgericht voor de periode 1 november 2005 tot 31 december 

2007 en opeenvolgende keren verlengd. Deze statuten zijn geldig vanaf 1 januari 2017. Tij-

dens de bij de oprichting van een projectvereniging vastgestelde duur, is geen uittreding 

mogelijk. De projectvereniging kan opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn 

die telkens niet langer mag zijn dan zes jaar, ingevolge de voor het verstrijken van de 

termijn door de deelnemende gemeenten genomen beslissingen ten gunste van de verlen-

ging. 

Bij gebrek aan instemming van alle betrokken gemeenten of bij het uitblijven van een of 

meer beslissingen, wordt de projectvereniging ontbonden. 

 

HOOFDSTUK 2 BESTUUR VAN DE VERENIGING 

 

Artikel 6 bestuur van de vereniging 

§ 1. De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden be-

noemd worden door de deelnemende gemeenten. 

§  2.  Deze  raad  van  bestuur  heeft  uitsluitend  de  bevoegdheid  tot  het  nemen  van be-

slissingen die kaderen binnen het doel van de vereniging. De raad van bestuur is in elk geval 

bevoegd voor het personeelsbeleid. 

 

Artikel 7 samenstelling raad van bestuur 

§1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende 

stem. 

§2. De stemgerechtigde leden zijn leden van de colleges van burgemeester en schepenen. 

De voorzitter wordt gekozen uit de stemgerechtigde leden. Elk stemgerechtigd lid beschikt 

over slechts één stem. 

§3. Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan, als lid met raad-

gevende stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende gemeenten, 

verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 

burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn. 

§4. De raad van bestuur duidt een niet-stemgerechtigd secretaris aan. 



§5. De raad van bestuur kan technische adviseurs uitnodigen om aan de werkzaamheden 

van de raad van bestuur deel te nemen. 

§6.  Er  bestaat  een  onverenigbaarheid  tussen  het  mandaat  van  bestuurder  van  de 

projectvereniging en verschillende ambten, functies en mandaten zoals bepaald in artikel 

48 en 51 van het decreet van 6 juli 2001. 

§7. Leden van de raad van bestuur kunnen zich niet laten vervangen op de vergaderingen. 

Stemgerechtigde leden kunnen wel een volmacht geven aan een ander stemgerechtigd lid. 

Elk lid kan maar over één volmacht beschikken. 

§8. De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van 

rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval 

van  algehele  vernieuwing  van  de  gemeenteraden.  In  voorkomend  geval  duiden  de 

deelnemende gemeenten in de loop van de maand januari volgend op het jaar van de ver-

kiezingen tot algehele vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan. Zij 

treden aan op 1 februari daaropvolgend. De gebeurlijke aanduiding van bestuurders 

door de andere deelnemers gebeurt dan in de loop van de maand volgend op de installatie 

van hun eigen raden. 

 

Artikel 8 werkingsmodaliteiten 
 

Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de 

gewone meerderheid van het aantal bestuurders, zowel in het geheel als in de groep van de 

door de gemeenten benoemde bestuurders. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt 

bereikt, wordt binnen de twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin de 

aanwezige leden geldig beslissen. Deze bepaling geldt niet voor de voorstellen tot statuten-

wijziging en aanvaarding van toetreding. 

De voor de beslissingen vereiste meerderheid is steeds de gewone meerderheid die bereikt 

moet worden zowel in het geheel als in de groep van de door de gemeenten benoemde be-

stuurders. 

De overige werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in een huis-

houdelijk reglement dat gewijzigd kan worden bij eenvoudige beslissing van de stemgerech-

tigde leden van de raad van bestuur. 

 

Artikel 9 vergaderingen raad van bestuur 

De raad van bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. De uitnodigingen worden 

minstens één week vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda. 

 

Artikel 10 presentiegeld 
 

De leden van de raad van bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen. 

 

Artikel 11 ondersteuning raad van bestuur 
 

De raad van bestuur kan werkgroepen of adviesgroepen oprichten om de vergaderingen 

van de raad van bestuur voor te bereiden en kan specifieke opdrachten uitbesteden aan 

derden. 

 



Artikel 12 verslaggeving aan de gemeenteraden 
 

§1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de verga-

deringen, met bijgevoegd stemgedrag en de bijhorende documenten worden, maximaal één 

maand na de vergadering, ter inzage gelegd van de gemeenteraadsleden op het secretariaat 

van alle aangesloten gemeenten. 

§2. Op verzoek van een raadslid van een deelnemend lokaal bestuur worden de verslagen 

van de raad van bestuur elektronisch ter beschikking gesteld. 

§3. De raad van bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het 

verslag van de accountant jaarlijks, voor eind mei, ter goedkeuring voor aan de gemeente-

raden. 

 

Artikel 13 bestuurlijk toezicht 

 

De toezichthoudende overheid kan bij de intergemeentelijke overheid alle documenten en 

inlichtingen opvragen of die ter plaatse raadplegen. Ze bepaalt de informatiedrager en de 

vorm waarin de gegevens worden verstrekt. 
 

 
HOOFDSTUK 3 FINANCIEEL BEHEER 

 

Artikel 14 begroting en rekeningen 
 

§1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van 

de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t. de 

boekhoudkundige verrichtingen; aldus verloopt het boekjaar elk jaar op 31 december. 

§2. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar en de begroting van het 

lopende jaar samen en keurt die goed uiterlijk tegen 31 maart. 

§3. De jaarrekeningen worden na hun goedkeuring overeenkomstig de procedure door toe-

doen van de raad van bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van België. 

 

Artikel 15 financiering 
 

De gemeentebesturen financieren de projectvereniging jaarlijks met een bedrag van 1,65 

euro per inwoner per jaar vanaf 1 januari 2014. In het geval van wegvallende en/of bijko-

mende taken en subsidiemogelijkheden dient deze financiering te worden herbekeken. 

 

Artikel 16 financiële controle 
 

De raad van bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand uit-

voert en hierover jaarlijks rapporteert. 

 

 
HOOFDSTUK 4 WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING 

 

Artikel 17 wijziging van de statuten, toetreding 
 

De wijzigingen van de statuten, de aanvaarding van de toetreding van nieuwe leden en de 

wijziging   van   de   financiële   bijdrage   behoeven   de   unanieme   instemming   van   de 

deelnemende gemeenten, op basis van een gemeenteraadsbeslissing. 

 

Artikel 18 ontbinding van de vereniging 
 

De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een unaniem akkoord van de bestuur-



ders. De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan. 

 

Artikel 19 bestemming van de activa 
 

In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de eventu-

ele passiva, overgedragen aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot de betaalde 

financiële bijdragen. 

 Artikel 20 slotbepa-

ling 
 

Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien gelden de bepalingen van het  decreet van 6 

juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Voor al wat niet uitdrukkelijk ge-

regeld is door dit decreet, zijn op het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid de 

bepalingen van toepassing van het wetboek voor de vennootschappen die gelden voor de 

vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

14. Goedkeuring abonnementen openbare bibliotheek 2017 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Ingrid Vandepitte 
Bevoegd voor: Cultuur  
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Kristof Pector 
 

Wetgeving 

 Het Koninklijk Besluit van 13 oktober 1979 betreffende het toekennen van toelagen 
voor gebouwen en van uitrustingstoelagen aan de Nederlandstalig openbare biblio-
theken door de Staat 

 Art. 2 van het decreet van 13 juli 2001 en het uitvoeringsbesluit van 11 januari 2002, 
houdende het 'Lokaal cultuurbeleid' dat stipuleert dat de openbare bibliotheek de ba-
sisvoorziening is waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, 
informatie en ontspanning 

 Het art. 10 van hetzelfde decreet dat stipuleert dat de bibliotheek een onafhankelijk 
en pluriform informatieaanbod ter beschikking moet stellen 

 De wet van 14 juli 1976 op de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten en op haar uitvoeringsbesluiten terzake 

  
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Hernieuwing bestaande abonnementenportefeuille 
 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 703 61540100 voor het huidige jaar: 2017 
 Resterend krediet voor het huidig jaar: loopt op 2017 
 Geschatte kostprijs: € 10.000 
 Resterend krediet na deze beslissing: 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja  

 Actie 1419/001/011/001/006 
 

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1008446&param=inhoud
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1008446&param=inhoud


Visum 

Visumplicht: Ja 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De wettelijke bepalingen en de goede werking van de bibliotheek is noodzakelijk dat 
de bibliotheek zicht abonneert op een aantal tijdschriften en online databanken  

 

Stemming 

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

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

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

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

Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad gaat akkoord 
 
Artikel 1 

Er wordt overgegaan tot het hernieuwen van de abonnementen voor de Open-

bare Bibliotheek voor het werkjaar 2017 volgens lijst in bijlage. 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan: 

- de gemeenteontvanger 

- de bibliothecaris 

BIJLAGE : 

 

BETREFT : TIJDSCHRIFTEN OPENBARE BIBLIOTHEEK 2017 

Er wordt voorgesteld dat de openbare bibliotheek van Zonnebeke zich voor het 

jaar 2016 abonneert op de volgende tijdschriften, kranten en online databanken 

: 
a) Abonnementen bij ILGE 
- ARIADNE AT HOME 
- AUTOGIDS 

- BETER (VER)BOUWEN 

- BIEKORF 

- BLOEMEN EN PLANTEN 

- BODYTALK 

- BURDA 

- CLICKX 

- DADA (jeugd) 

- DELICIOUS (VOORHEEN TIP CULINAIR) 

- DOBBIT 

- EOS 

- FANCY (jeugd) 

- FEELING 

- FILMMAGIE (VOORHEEN FILM, TV en VIDEO) 

- FOCUS 

- GOED GEVOEL 



- GRANDE 

- HANDWERKEN ZONDER GRENZEN 

- HUMO 

- JOEPIE (jeugd) 

- KEESINGS HISTORISCH ARCHIEF 

- KINDEREN 

- KINDERHANDEN 

- KNACK ( MET WEEKEND KNACK ) 

- LAATSTE NIEUWS (HET) (dagblad) 

- LIBELLE (NIEUW ABONNEMENT) 

- MORGEN (DE) (dagblad) 

- OOR  

- NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY MAGAZINE (Nederlands)) 

- NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR (jeugd) 

- NATUUR EN TECHNIEK 

- NATUUR.BLAD 

- NEST 

- ONS ERFDEEL 

- OPENBAAR KUNSTBEZIT IN VLAANDEREN 

- PC MAGAZINE Belgium 

- PLUS-magazine 

- PSYCHOLOGIE 

- ROOTS magazine (voorheen Grasduinen) 

- STANDAARD (DE) ( dagblad) 

- TEST AANKOOP MET BUDGET & RECHT 

- TESTAANKOOP INVEST (VOORHEEN BUDGETWEEK) 

- VITAYA (VOORHEEN EVITA) 

- VOETBALMAGAZINE 

- VT- WONEN 

- WEKELIJKS NIEUWS (HET) : de krant van West-Vlaanderen (editie WEST) 

b) Bij andere leveranciers 
- ZONNEBEEKSE HEEMVRIENDEN (Zonnebeekse Heemvrienden) 

c) verlenging abonnementen op  databanken 
- Biblion databanken (via NBD Biblion) 

 Gopress Krantenarchief en Kiosk (opvolger van Mediargus)(via LOCUS 

De Secretaris Voorzitter gemeenteraad 

F. Claeys J. Vandoolaeghe 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 

De volgende gemeenteraad gaat door op 12 december 2016 te 
Zonnebeke. 


