
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13 

FEBRUARI 2017 
 
Aanwezig D. Sioen: Burgemeester; 

E. D'Hellem, F. Deleu, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, 

L. Blondeel, M. Verstraete, M. Vermeeren, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn: Raadsle-

den; 

F. Claeys: Secretaris; 

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

M. Descheemaeker, S. Vanderhaeghen: Schepenen; 

J. Vandoolaeghe: Voorzitter gemeenteraad; 

M. Vander Meiren: OCMW-voorzitter 

Afwezig  

Verontschuldigd F. Bryon, J. Jonckheere, K. Meersseman: Raadsleden 

  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 9 januari 2017 

De notulen van de gemeenteraad dd. 9 januari 2017 worden ter goedkeuring voorgelegd. 
 

Stemming 

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

aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blondeel, L. 

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

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting dd. 9 januari 2017 goed. 
 

2. Aanstelling van twee omgevingsambtenaren 

Bevoegdheid 

Artikel 42 van het gemeentedecreet  
 
Naam schepen: Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Ruimtelijke ordening en milieu 
Naam schepen : Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor: Personeel 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Patrick Blancke 
 

Wetgeving 

 Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 



 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
 Titel IV en V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid. 
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen. 
 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 

248 tot en met 264. 
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurs-

handelingen en latere wijzigingen. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 30 maart 2000 houdende aanstelling van Pa-
trick Blancke als dienstchef technische dienst – gemeentelijk stedenbouwkundig amb-
tenaar vanaf 1 april 2000. 

 Geslaagd in de test op 2 mei 2002 tot afsluiting van het opleidingsprogramma van 1 
jaar voor provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren. 

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 13 mei 2002 houdende aanstelling van Jeroen 
Coens tot milieuambtenaar vanaf 1 juni 2002. 

 

Financieel 

 De aanstelling van de omgevingsambtenaren brengen geen bijkomende financiële 
kosten met zich mee. 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

Er is geen visum vereist van de financieel beheerder. 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De gemeente is verplicht om minimaal één omgevingsambtenaar aan te wijzen. 
 De omgevingsambtenaren moeten samen voldoende kennis hebben van zowel de 

ruimtelijke ordening als het milieu.  Het is dan ook raadzaam om een omgevingsamb-
tenaar milieu aan te duiden. 

 Volgens artikel 394/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevings-
vergunning worden de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren automatisch 
omgevingsambtenaar. 

 Het is dan ook best om Blancke Patrick als omgevingsambtenaar stedenbouw en 
Coens Jeroen als omgevingsambtenaar milieu aan te stellen. 

 Het is aan te raden om één van deze twee personen aan te duiden om het geheel van 
de omgevingsvergunning te coördineren in de dienst omgeving.  Gezien Blancke Pa-
trick het hoogste niveau heeft in de dienst zou het wenselijk zijn dat deze persoon 
deze taak op zich neemt. 

 

Stemming 

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

aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blondeel, L. 

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

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

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

Aantal nee stemmen 0  



Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 Coens Jeroen wordt aangeduid als omgevingsambtenaar milieu. 
 Blancke Patrick wordt aangeduid als omgevingsambtenaar stedenbouw en coördinator 

van de dienst omgeving. 
 Een afschrift van de beslissing wordt overgemaakt aan : 

- de personeelsdienst 
- de dienst omgeving (milieu, wonen, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, 
lokale economie, onroerend patrimonium en GIS) 

 

3. Goedkeuring promotieopdracht met het oog op het sluiten van een 

publiek - private samenwerking voor de 'Revalorisatie dorpskern 
Beselare' - vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekend-
making 

Staande de zitting verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad om dit agendapunt uit te 
stellen naar een volgende zitting van de gemeenteraad. 
 

Stemming 

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

aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blondeel, L. 

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

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad beslist om dit agendapunt uit te stellen naar een volgende zitting van 
de gemeenteraad. 
 

4. Goedkeuring promotieovereenkomst met het oog op het sluiten van 
een publiek - private samenwerking voor het ontwerp, de bouw, de fi-
nanciering en de ter beschikkingstelling van klaslokalen 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42§1.  
Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke of decretale bepalingen, be-
schikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangele-
genheden bepaald in artikel 2.  Artikel 2 stelt : De gemeente beogen om op het lokale 
niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van 
het gemeentelijk gebied.  Overeenkomstig artikel 41 van de grondwet zijn ze bevoegd 
voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang, voor de verwezenlijking, waarvoor ze 
alle initiatieven kunnen nemen. 
 
Naam schepen:Michiel Descheemaeker / Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Patrimonium / Onderwijs 
Naam behandelend ambtenaar: Francis Claeys 
 



Wetgeving 

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

248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten. 
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmidde-

len inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten. 

 Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren. 

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoerings-
regels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 

 De wet van 10 januari 1824 betreffende recht van opstal. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Door een groeiend aantal leerlingen zijn de basisschool van Zonnebeke en de lagere 
scholen de kleuterschool van Geluveld alle drie te klein geworden volgens de normen 
die door AGION gehanteerd worden. 
Daarom diende de gemeente voor alle drie de scholen een aanvraag in tot uitbreiding 
via promotiebouw.  
Normaal gezien verliest een gemeente die bouwt zonder de wachttijd af te wachten 
haar subsidies. Dat is echter niet het geval bij promotiebouw. In dat geval bouwt een 
promotor voor de gemeente een school en draagt deze over aan de gemeente. Na het 
doorlopen van de wachttijd kunnen er toch subsidies bekomen worden. 
Het is met andere woorden de enige manier om snel een school te kunnen bouwen 
zonder verlies van subsidies. 
Daarom heeft de gemeente onder begeleiding van het advocatenkantoor Ockier te 
Kortrijk een bestek opgesteld voor de promotiebouw van alle drie de scholen.Op die 
manier hoopt de gemeente zo snel als mogelijk de drie uitbreidingen te kunnen reali-
seren.  

 In zitting van het schepencollege van 9 november 2015 werd het b.v.b.a. advocaten-
kantoor Ludo Ockier, Beneluxpark 3 te 8500 Kortrijk aangesteld voor de juridische 
begeleiding van de gemeente bij het dossier realisatie scholenbouw. 

 

Financieel 

GBS De Zonnebloem Zonnebeke 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 080003-22199007 voor 2018: 1.200.000 Euro 
 Resterend krediet voor 2018: 1.200.00 Euro 
 Geschatte kostprijs:1.200.000 Euro ( uitgaven ) 
 Resterend krediet na deze beslissing: 0 Euro 

 
 Voorzien krediet op registratiesleutel 080003-15000000 voor 2018: 840.000 Euro 
 Resterend krediet voor 2018: 840.00 Euro 
 Geschatte kostprijs:840.000 Euro ( investeringssubsidie ) 
 Resterend krediet na deze beslissing: 0 Euro 

 
GBS De Regenboog Geluveld 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 080004-22102500 voor 2018: 1.200.000 Euro 
 Resterend krediet voor 2018: 1.200.00 Euro 
 Geschatte kostprijs:1.200.000 Euro ( uitgaven ) 
 Resterend krediet na deze beslissing: 0 Euro 

 
 Voorzien krediet op registratiesleutel 080004-15000000 voor 2018: 840.000 Euro 



 Resterend krediet voor 2018: 840.00 Euro 
 Geschatte kostprijs:840.000 Euro ( investeringssubsidie ) 
 Resterend krediet na deze beslissing: 0 Euro 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja  

 Beleidsdomein: 1419/001/006 
 Operationele doelstelling: 1419/001/006/001 
 Actie: 1419/001/006/001/002 : Verbouwing school Geluveld 
 Actie: 1419/001/006/001/010 : Uitbreiding GBS Zonnebeke 
 

Visum 

Visumplicht: Ja 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Het voorwerp van de opdracht betreft een aanneming van werken bij wege van een 
promotieopdracht welke zal worden gegund overeenkomstig een vereenvoudigde on-
derhandelingsprocedure met bekendmaking. 

 Om te komen tot deze publiek private samenwerking wenst de gemeente de geïnte-
resseerde inschrijvers de mogelijkheid te beiden om, op grond van hun kennis en er-
varing, een project aan te reiken dat, in functie van zijn opzet, uitwerking en respect 
voor de reeds vastgelegde ruimtelijke en stedenbouwkundige uitgangspunten , een zo 
groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde voor de gemeente biedt. 

 Het bestek opgemaakt voor de promotieopdracht met het oog op het sluiten van een 
publiek private samenwerking voor ‘Het ontwerp, de bouw, de financiering en de ter 
beschikkingstelling van klaslokalen’. 

 Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij wijze van een vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

 

Stemming 

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

aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blondeel, L. 

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

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 Het bestek opgemaakt voor de promotieopdracht met het oog op het sluiten van een 
publiek private samenwerking voor ‘Het ontwerp, de bouw, de financiering en de ter 
beschikkingstelling van klaslokalen’ wordt goedgekeurd. 

 Deze opdracht wordt gegund bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking. 

 Deze opdracht zal gepubliceerd worden in het bulletin der aanbestedingen. 
 Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

-de financieel beheerder en rekendienst 
- advocatenkantoor Ockier & partners 
- de betrokken schooldirecties 
- de dienst omgeving 

 



5. Aangepast aanvullend verkeersreglement bebouwde kommen 

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 ge-
meentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige be-
stuur 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 bestuurshan-
delingen, 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 inwer-
kingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördi-
neerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. 

- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk be-
sluit 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 mini-
mum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
worden bepaald. 

- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het weg-
verkeer 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 verkeerste-
kens. 

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

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 8 juli 2002 houdende goedkeuring aanvul-
lend verkeersreglement voor de bebouwde kommen. 

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 8 februari 2010 houdende goedkeuring 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen. 

- De beslissing van het schepencollege dd. 23 september 2013 houdende goedkeu-
ring uitbreiding van de bebouwde kom langs de Passendalestraat tot de bebouwing 
nr. 116. 

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

- De beslissing van de gemeenteraad dd. 19 december 2016 houdende goedkeuring 
aangepast aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen. 

 



Financieel 

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

- Voor de financiering van de aankoop van deze signalisatie is hiervoor het nodige 
krediet voorzien in de gemeentebegroting 2017 : 
- voorzien krediet voor het huidig jaar : 150.000,00 euro 
- resterend krediet op registratiesleutel met beleidscode 0200 04 en MAR-nummer 
61540100 voor het huidig jaar : 112.027,00 euro. 

 

Visum 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Nee 

 

Advies van de dienst 

- Volgens het aanvullend verkeersreglement begint de bebouwde kom ter hoogte 
Zandvoordeplaats nr. 1.  Op heden blijkt dat de bebouwde kom al begint vanaf de 
Zillebekestraat 24. 

- Hierdoor dienen de invalswegen, Waterstraat en Kleine Ieperstraat, ook van de no-
dige borden inzake bebouwde kom voorzien te worden. 

- Het bestaande aanvullend verkeersreglement voor de bebouwde kommen wordt 
dan ook best aangepast voor de deelgemeente Zandvoorde. 

 

Openbare stemming 

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

aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blondeel, L. 

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

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

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

Zone : Bebouwde Kommen : 

- De grenzen van de “Zone BEBOUWDE KOM - BESELARE” worden afgebakend als 
volgt : 

a) Gewestwegen 

- Beselarestraat (N303) - thv kilometerpaal 8.9 ( woning nr. 228) 
- Wervikstraat (N303) - thv kilometerpaal 7.6 ( woning nr. 125) 

b) Gemeentewegen 

- Dadizelestraat - thv woning nr. 93 
- Geluwestraat - thv woning nr. 33 
- Hoenstraat - thv woning nr. 3 
- Oude Kortrijkstraat in de richting van de Beselarestraat: voor kruispunt met 

Kloosterlaan  
- Vuilewaasstraat - thv woning nr. 43 



- Kleine Passendalestraat - thv woning Dadizelestraat nr. 73, juist voor het kruis-
punt met de Dadizelestraat 

- Molenhoek aardeweg - thv verhard gedeelte  

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de aanwijzingsborden 
F1 en F3 met de vermelding BESELARE – Zonnebeke. 

- De grenzen van de “ Zone BEBOUWDE KOM - GELUVELD” worden afgebakend als 
volgt : 

a) Gewestwegen 

- Menenstraat (N8) - thv kilometerpaal 107.350 ( woning nr. 289) 
- Menenstraat (N8) - thv kilometerpaal 108.450 (woning nr. 132  voor kruispunt 

met Motebosstraat) 

b) Gemeentewegen 

- Kasteelstraat – thv de woning nr. 2 (achterzijde OC Gelevelt) 
- Oude Zandvoordestraat – thv woning nr. 19 
- Zandvoordestraat - thv de woning nr. 3 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht  door middel van de aanwijzingsborden 
F1 en F3 met de vermelding GELUVELD – Zonnebeke. 

- De grenzen van de “Zone BEBOUWDE KOM - PASSENDALE” worden afgebakend als 
volgt: 

a) Gewestwegen 

- Passendalestraat (N303) - thv woning nr. 116 
- Westrozebekestraat (N303) - thv woning nr. 21 

b) Gemeentewegen 

- Canadalaan - thv woning nr. 47 
- Doornkouterstraat - thv woning nr. 11 
- Kraaiveldstraat - thv woning nr. 11 
- Osselstraat - thv woning nr. 33 
- Oude Moorsledestraat - thv woning nr. 12 
- Rozestraat - thv woning nr. 31 
- Statiestraat - thv woning nr. 29 
- 4e Regiment Karabiniersstraat - thv de woning nr. 66 
- Zuidstraat - thv woning nr. 19 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de aanwijzingsborden 
F1 en F3 met de vermelding PASSENDALE – Zonnebeke. 

- De grenzen van de “Zone BEBOUWDE KOM - ZANDVOORDE” worden afgebakend 
als volgt: 

a) Gemeentewegen 

- Houtemstraat - thv woning nr. 9 
- Komenstraat – vanaf Gaverstraat 
- Kruisekestraat - thv woning nr. 4 
- Zandvoordestraat - thv woning nr. 28 
- Zillebekestraat - thv woning nr. 24 

- Kleine Ieperstraat – thv stallen Zillebekestraat 2 

- Waterstraat – thv huisnummer 42 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de aanwijzingsborden 
F1 en F3 met de vermelding ZANDVOORDE – Zonnebeke. 

- De grenzen van de “Zone BEBOUWDE KOM - ZONNEBEKE” worden afgebakend als 
volgt: 

a) Gewestwegen 



- Ieperstraat (N332) - thv kilometerpaal 6.1 (woning nr. 149) 
- Roeselarestraat (N332) - thv kruispunt met de Wolvestraat (woning nr. 100). 

b) Gemeentewegen 

- Albertstraat - thv woning nr. 22 
- Berten Pilstraat - thv woning nr. 15 
- Citernestraat - 30 m vóór het kruispunt met de Grote Molenstraat 
- Foreststraat - thv woning nr. 22 
- Grote Molenstraat - kant Frezenberg thv woning nr. 24 (voor het kruispunt met 

de Kleine Molenstraat) 
- Langemarkstraat - thv woning nr. 101 
- Maagdestraat - thv woning nr. 38 
- Ijzerweg 
- Tresoriersstraat - thv woning nr. 5 
- Wolvestraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de aanwijzingsborden 
F1 en F3 met de vermelding ZONNEBEKE.  

- Dit reglement zal overgemaakt worden : 
- Vlaamse Overheid – departement mobiliteit en openbare werken 
- Vlaamse Overheid - afdeling Wegen en Verkeer 
- Politiezone arro Ieper 
- Technische dienst 
- dienst omgeving 

 

6. Overeenkomst tussen gemeente Zonnebeke en Huisdierenopvang 
Zonnebeke vzw 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Marie Debucquoy 
Bevoegd voor: Milieu 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Jeroen Coens 
 

Wetgeving 

 Wet op de bescherming van de dieren d.d. 4 mei 1995 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Uittreksel uit de notulen van het schepencollege d.d. 18 november 2013 houdende 
voorstel nieuwe overeenkomst met Huisdierenopvang Zonnebeke vzw 

 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad d.d. 23 december 2013 houdende 
overeenkomst tussen gemeente Zonnebeke en Huisdierenopvang Zonnebeke vzw. 

 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad d.d. 22 december 2014 houdende 
overeenkomst tussen gemeente Zonnebeke en Huisdierenopvang Zonnebeke vzw. 

 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad d. 8 februari 2016 houdende overeen-
komst tussen gemeente Zonnebeke en Huisdierenopvang Zonnebeke vzw. 

 Overeenkomst tussen de gemeente Zonnebeke en Huisdierenopvang Zonnebeke vzw 
(bijlage bij deze beslissing) 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 470 - 64910000 voor het huidige jaar: 5000 € 



 Voorzien krediet op registratiesleutel 470 - 64910000 voor 2017: 5000 € + max. 
500€ restafvalzakken 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Visum 

 Visum dd.  
 

Advies van de dienst en motivatie 

 In het schepencollege van 18 november 2013 is er beslist om een overeenkomst op 
te stellen voor de duur van 1 jaar tussen de gemeente Zonnebeke en Huisdierenop-
vang Zonnebeke vzw waarbij de gemeente de vangst en opvang van verloren gelopen 
huisdieren toevertrouwt aan Huisdierenopvang Zonnebeke vzw. Hiervoor krijgt de 
vzw volgens de overeenkomst van een jaar een toelage van 5000 euro en een waarde 
van maximaal 500 euro afvalzakken. 

 Als de vzw gebruik wil maken van het gemeentelijk recyclagepark, kan zij hiervoor 
een toestemming vragen aan het schepencollege indien het afval beschouwd kan 
worden als ‘gemeentelijk afval’. Volgens de werking van het nieuwe diftar reglement 
is een vereniging eigenlijk genoodzaakt om een toegangsbadge aan te kopen om ge-
bruik te maken van het diftar recyclagepark (mits betaling). 

 Tijdens de werkuren zal de gemeente instaan voor de ophaling en vangst van de ver-
loren gelopen dieren. 

 Ook dit jaar kan de gemeente een positieve evaluatie geven van het vorige werkjaar 
van de Huisdierenopvang. Er werden in 2016 een 30-tal honden opgevangen en 
daarnaast waren er ook nog een 10-tal interventies zonder opname in het asiel (zie e-
mail Huisdierenopvang d.d. 23 januari 2017). De samenwerking met de gemeentelij-
ke diensten verloopt vlot en bijgevolg mag het contract zoals vorig jaar verlengd 
worden. 

 

Stemming 

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

aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blondeel, L. 

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

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt de jaarlijkse verlenging van overeenkomst met Huisdierenop-
vang Zonnebeke vzw goed. 

 

7. Hulpverleningszone Westhoek. Financiële verdeelsleutel 2015 – 2023 
/ bijdrage 2017 / onroerende goederen. Goedkeuring 

Staande de zitting verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad om dit agendapunt uit te 
stellen naar een volgende zitting van de gemeenteraad. 



 

Stemming 

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

aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blondeel, L. 

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

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad beslist om dit agendapunt uit te stellen naar een volgende zitting van 
de gemeenteraad. 
 
 

8. Reglement op het heffen van een algemene gemeentebelasting - wij-
ziging voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Financiële dienst 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Katia Bonnez 
 

Wetgeving 

 Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 
mei 2010 en 17 februari 2012 

 Het Koninklijk Besluit van 16 april 1997 houdende maatregelen om het recht op een 
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging uit te 
breiden tot andere categorieën van rechthebbende met toepassing van de artikelen 
11, 1° en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 

 Artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 26 mei 1999 – Koninklijk Besluit tot wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 8 augustus 1997 ter bepaling van de inkomensvoor-
waarden en de voorwaarden in verband met de ingang, het behoud en de intrekking 
van het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, welke bedoeld zijn in 
artikel 37, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; 

 Het schrijven van KSZ-BCSS dd. 12/10/99 waarin de procedure tot consultatie door 
provincies/ gemeenten van de personen die recht hebben op een verhoogde tege-
moetkoming inzake gezondheidszorgen bij de Kruispuntbank wordt uiteengezet; 

 Artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De financiële toestand van de gemeente vergt de heffing van belastingen 
 Iedereen die gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening, door in de ge-

meente te wonen of er een tweede verblijf te betrekken of er een economische activi-
teit in uit te oefenen moet bijdragen, op deze wijze worden de lasten gespreid over 
alle gebruikers van de faciliteiten van de gemeente 



 Beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende heffen van een 
algemene gemeentebelasting voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 

 Het bestuur wenst de verminderde belasting van 75 euro ook toe te passen op alle 
alleenstaanden in plaats van enkel de eenoudergezinnen met kinderen ten laste, aan-
gezien alleenstaanden ook een kleinere financiële draagkracht hebben dan gezinnen 
die uit meer dan 1 persoon bestaan. 

 Mail van 15 januari 2014 van Agentschap voor Binnenlands Bestuur waarbij de op-
merking gemaakt wordt dat de belastingplichtige na ontvangst van de aanslag belas-
tingschuldige wordt waardoor de tekst van het artikel 11 betreffende het indienen van 
bezwaar dient aangepast te worden bij een eerstvolgende wijziging van het regle-
ment. 

 Het is eveneens wenselijk de formulering betreffende de heffing van een belasting op 
bedrijfsactiviteit wat te verduidelijken 

 Tevens dient verwezen te worden naar aanslagjaar: in artikel 5 in plaats van belas-
tingjaar en in artikel 8 in plaats van kalenderjaar.  De verwijzing in artikel 10 en 11 
naar het decreet van 30 mei 2008 dient voor de duidelijkheid aangevuld te worden. 

 

Financieel 

 Deze beslissing heeft voor gevolg dat er minder ontvangsten van de algemene ge-
meentebelasting zullen zijn. Dit is financieel haalbaar voor de gemeente Zonnebeke. 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

Visumplicht: Ja 
Datum visum: 24/01/17 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Door het invoeren van een bijkomende categorie van de verminderde belasting van 
75 euro voor alleenstaanden – andere dan eenoudergezinnen met kinderlast en per-
sonen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds – zullen er 
ongeveer 800 belastingsplichtigen recht hebben op een bijkomende vermindering van 
25 euro algemene gemeentebelasting.  Dit betreft ± 20.000 euro minder ontvang-
sten. 

 

Amendement 

Raadslid Maxim Vermeeren van Sp.a dient een amendement in om een vermindering van 

25 euro algemene gemeentebelasting toe te kennen voor alle natuurlijke personen en 

rechtspersonen. 

Stemming amendement: 

Aantal ja stemmen: E. D'Hellem, L. Blondeel, M. Vermeeren, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen: D. Sioen, F. Deleu, J. Demonie, J. Leleu, J. Tally,  L. Hof-

lack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. 

Vanderhaeghen, T. D’Alleine, S. Vangheluwe, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe  

Het amendement wordt niet goedgekeurd en het geagendeerde voorstel wordt ongewij-

zigd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 



Stemming 

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

aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blondeel, L. 

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

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Artikel 1 

Er wordt voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019, ten voordele 
van de gemeente, een jaarlijkse algemene gemeentebelasting gevestigd. 

Artikel 2 

Deze belasting is ten laste van : 
a. elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar als zodanig ingeschreven is in de be-

volkingsregisters van de gemeente; 
b. elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente 

om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft of zich het gebruik 
ervan voorbehoudt, zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters 
van de gemeente; 

c. de natuurlijke en rechtspersonen, die op 1 januari van het aanslagjaar, als hoofd- 
en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente 
 een handels-, nijverheids- of ambachtsonderneming, een land- of tuinbouwbedrijf 

exploiteren of er gevestigd zijn 
 een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen, 
inbegrepen de vennootschappen in vereffening waarvan de activiteit zich beperkt tot 
de vereffeningsverrichtingen of er gevestigd zijn 

Artikel 3 

Onder gezin wordt verstaan: 
a. hetzij een persoon die gewoonlijk alléén leeft 
b. hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden 

verbonden gewoonlijk éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen 
wonen en ook als dusdanig zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de ge-
meente. 
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door alle gezinsleden, en wordt gevestigd ten 
laste van het gezinshoofd, zoals gekend bij de gemeentediensten. 

c. hetzij een tweede verblijf betrekken zonder in het bevolkingsregister van de gemeen-
te ingeschreven te zijn. 

Artikel 4 

De belasting bedraagt: 
a. 100 (honderd) EUR voor: 

- een gezin dat bestaat uit een vereniging van twee of meer personen die al 
dan niet door familiebanden verbonden gewoonlijk éénzelfde woongelegen-
heid betrekken en er samenwonen (art. 3b), met uitzondering van een 
éénoudergezin met kinderlast (ongeacht het aantal kinderen); 



- de natuurlijke of rechtspersonen die op het grondgebied van de gemeente 
een handels-, nijverheids- of ambachtsonderneming, een land- of tuin-
bouwbedrijf, een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen als 
hoofd- en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente of 
er hun maatschappelijke zetel hebben (art. 2c)  
De belasting is verschuldigd afzonderlijk per vestiging (maatschappelijke 
zetel en/of vestigingsplaats) gelegen op het grondgebied van de gemeente 
en door de belastingsplichtige gebruikt of tot zijn gebruik voorbehouden. 

- de natuurlijke personen die een tweede verblijf betrekken zonder in het 
bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven te zijn 

b. 75 (vijfenzeventig) EUR voor: 
- een éénoudergezin met kinderlast (ongeacht het aantal kinderen) 
- een gezin dat bestaat uit één persoon die gewoonlijk alleen leeft (art 3a) 

c. 50 (vijftig) EUR: 
per jaar en per gezin waarvan het gezinshoofd recht heeft op de verhoogde tege-
moetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Koninklijk Be-
sluit van 16 april 1997, wet van 3 mei 1999 en Koninklijk Besluit van 26 mei 
1999). 

Natuurlijke personen worden voor zover hun activiteit als handels-, nijverheids- of am-
bachtsonderneming, land- of tuinbouwbedrijf, vrij beroep of zelfstandige wordt uitgeoe-
fend op hetzelfde adres als het domicilieadres van de natuurlijke persoon, vrijgesteld van 
de algemene gemeentebelasting. 

Vrijstellingen 

Van de algemene gemeentebelasting op bedrijfsactiviteit worden vrijgesteld: 
- Natuurlijke personen, voor zover hun activiteit als handel-, nijverheids- of am-

bachtsonderneming, land- of tuinbouwbedrijf, vrij beroep of zelfstandige wordt uit-
geoefend op hetzelfde adres als het domicilieadres van de natuurlijke persoon 

- Publiekrechtelijke vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk en ven-
nootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid 

Artikel 5 

De aanvraag voor het bekomen van het verminderd tarief vermeld in artikel 4 b). eerste 
opsommingsteken en 4 c). moet voor 31 december van het belastingjaar aanslagjaar, 
samen met de nodige stavingstukken, bij het gemeentebestuur worden ingediend. 

Artikel 6 

Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing ten laste van dezelfde 
belastingplichtige van deze belastingverordening en de verordening op de tweede verblij-
ven, wordt de belastingplichtige aangeslagen in de belasting waarvoor hij het hoogste 
bedrag verschuldigd is. 

Artikel 7 

Het kohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemees-
ter en Schepenen. 
De belasting kan vastgesteld en ingekohierd worden op naam van één van de gezinsle-
den, met dien verstande dat alle gezinsleden hoofdelijk en solidair de belasting verschul-
digd zijn. 

Artikel 8 



De belasting wordt berekend per kalenderjaar aanslagjaar: elk begonnen jaar is volledig 
verschuldigd, met dien verstande dat de op 1 januari bestaande toestand in aanmerking 
wordt genomen. 

Artikel 9 

De belasting is in éénmaal eisbaar en betaalbaar binnen de twee maanden na verzending 
van het aanslagbiljet. 

Artikel 10 

De invordering van de belasting en de bezwaarprocedure wordt geregeld door het de-
creet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedu-
re van provincie- en gemeentebelastingen. 

Artikel 11 

De belastingplichtige belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij 
het College van Burgemeester en Schepenen volgens de modaliteiten van de wet het 
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenproce-
dure van provincie- en gemeentebelastingen. 

Artikel 12 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de be-
palingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (al-
gemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administra-
tie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting 
waaronder de nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de 
schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van 
het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van 
toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

Artikel 13 

Het reglement betreffende heffen van een algemene gemeentebelasting voor de dienstja-
ren 2014 tot en met 2019, zoals vastgesteld in de zitting van de gemeenteraad van 18 
november 2013, wordt opgeheven. 

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentede-
creet. 

Artikel 14 

Afschrift van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 

9. Toegevoegd punt: Intrekken beslissing gemeenteraad dd. 12 decem-

ber 2016 houdende goedkeuring Jaarrekening 2015 AGB MMP 1917 

De voorzitter vraagt de goedkeuring om onderstaand punt wegens hoogdringendheid toe 

te voegen aan de agenda. 

 Stemming: unaniem goedgekeurd  

 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Financieel beheerder  



 

Wetgeving 

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maat-
schappelijk welzijn. 

 Dit besluit is gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 
2012 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013. 

 Het 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 re-
keningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maat-
schappelijk welzijn. Dit Besluit is gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 26 no-
vember 2012. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Besluit van de Raad van Bestuur dd. 12 december 2016 houdende goedkeuring van 
de Jaarrekening 2015 van AGB MMP1917 

 Besluit van de Gemeenteraad dd. 12 december 2016 houdende goedkeuring van de 
Jaarrekening 2015 van AGB MMP1917 

 Brief dd. 18 januari 2017 van het Agentschap Binnenlands Bestuur – Schorsing be-
slissing Raad van Bestuur dd. 12/12/2016 betreffende jaarrekening 2015 van het 
AGB MMP1917 ( postregistratie 2017/0059 ) 

 Nota Van Cauter & Co, bedrijfsrevisoren – AGB MMP1917.Verslag van de commissaris 
aan de gemeenteraad van de gemeente Zonnebeke over het boekjaar afgesloten op 
31 december 2015 

 Besluit van de Raad van Bestuur dd. 13 februari 2017 m.b.t. het intrekken van de 
beslissing van de Raad van Bestuur dd. 12 december 2016 houdende goedkeuring 
van de Jaarrekening 2015 van AGB MMP1917 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

Ingevolge het schorsingsbesluit van de gouverneur dd 18 januari 2017 dienen een aantal 
correcties opgenomen te worden in de jaarrekening van het AGB en dienen de verplichte 
schema’s , na deze correcties , terug voorgelegd te worden aan de Raad van Bestuur en 
de Gemeenteraad. 
 
Gelet op de complexiteit van de materie en de noodzakelijke tussenkomst van de softwa-
releverancier van het BBC-pakket  rest er onvoldoende tijd om de aangepaste rapporte-
ring tijdig voor te leggen aan de Raad van Bestuur en de Gemeenteraad. 
 
Na overleg met het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt de financieel beheerder voor 
om de gemeenteraadsbeslissing dd 12 december 2016 in te trekken en de jaarrekenin-
gen van het AGB MMP 1917 , na correcties , terug voor te leggen op de eerstvolgende 
nuttige Gemeenteraad. 
 

Stemming 

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



aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blondeel, L. 

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

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Art. 1: De gemeenteraad besluit om de gemeenteraadsbeslissing dd. 12 december 2016 
houdende de goedkeuring van de Jaarrekening 2015 van het AGB MMP 1917 in te trek-
ken 

Art. 2: De gemeenteraad beslist om de goedkeuring van het ontwerp van de Jaarreke-
ning 2015 van het AGB MMP 1917 aan te passen conform de opmerkingen vermeld in de 
brief dd. 18 januari 2017 van het Agentschap Binnenlands Bestuur – Schorsing beslissing 
Raad van Bestuur dd. 12/12/2016 betreffende jaarrekening 2015 van het AGB MMP1917 
( postregistratie 2017/0059 ) en conform de nota van Van Cauter & Co, bedrijfsrevisoren 
– AGB MMP1917.Verslag van de commissaris aan de gemeenteraad van de gemeente 
Zonnebeke over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, en om het aangepast 
ontwerp van de Jaarrekening 2015 van het AGB MMP 1917 opnieuw voor te leggen ter 
goedkeuring op de eerstvolgende zitting van respectievelijk de Raad van Bestuur en de 
Gemeenteraad  

10. Goedkeuren jaarrekening 2015 AGB MMP 1917 volgens de opmer-
kingen opgesteld door bestuurlijk toezicht 

Staande de zitting verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad om dit agendapunt uit te 
stellen naar een volgende zitting van de gemeenteraad. 
 

Stemming 

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

aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blondeel, L. 

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

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad beslist om dit agendapunt uit te stellen naar een volgende zitting van 
de gemeenteraad. 
 
 

11. Wijziging organogram, formatie en rechtspositieregeling 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor: Personeel 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Kim D'Almagne 
 



Wetgeving 

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

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Beslissing van het schepencollege dd. 5 december 2016 houdende tussentijds rapport 
conclaaf 16-17 oktober 2016 

 Uittreksel van het managementteam dd. 24 januari 2017 houdende wijziging organo-
gram, formatie en rechtspositieregeling 

 Protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 19 januari 2017 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee 

 Beleidsdomein: / 
 Operationele doelstelling: / 
 Actie: / 
 

Visum: niet van toepassing 

 

Advies van de dienst en motivatie 

Gelet op het advies van het managementteam dd. 24 januari 2017 houdende wijziging 
organogram, formatie en rechtspositieregeling: 
 
Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 19 januari 2017 hou-
dende wijziging organogram, formatie en rechtspositieregeling: 
 
Voorstel tot wijziging van volgende zaken in het organogram, de formatie en de rechts-
positieregeling van gemeentebestuur Zonnebeke: 
 

1. Organogram technisch dienst 
 
Huidige situatie: 13 technisch assistenten 
 
 Toevoeging van 1 technisch assistent (schilder) (Dv, 38/38): examen wordt 

uitgeschreven in 2017. Aanwervingsvoorwaarde: slagen voor een selectie-
proef. Specifieke voorwaarden vereist? (Idem voor het examen van po-

lyvalent technisch assistent: specifieke voorwaarden vereist?) 

 
+ Wijziging in formatie. 
 
BOC gaat akkoord met toevoeging van 1 technisch assistent. Geen speci-

fieke aanwervingsvoorwaarden vereist voor de technisch assistent schil-

der en de polyvalent technisch assistent. 

 

MAT gaat akkoord. 

 
2. Organogram personeelsdienst 

 



Huidige situatie: personeelsdeskundig = Av-niveau. 
 
 Niveau wordt veranderd naar Bx-niveau. Examen wordt uitgeschreven in 

2017. Aanwervingsvoorwaarden: 
o Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau B of van een 

buitenlands diploma dat daarmee gelijkgesteld wordt. 
o Ten minste 4 jaar relevante beroepservaring hebben. 
o Slagen voor een selectieproef en geschikt bevonden worden in een as-

sessmentproef. 
 Specifieke voorwaarden vereist? 

 
+ Wijziging in formatie en bijlagen van de RPR. 
 
BOC: niveau personeelsdeskundige veranderen van niveau Av naar niveau 

Bv. Aanwervingsvoorwaarden: 

o Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau B of 

van een buitenlands diploma dat daarmee gelijkgesteld wordt 

o Slagen voor een selectieproef en geschikt bevonden worden in 

een assessmentproef 

 

MAT gaat akkoord. 

 
3. Organogram buitenschoolse kinderopvang 

 
BKO Passendale: 

- Huidige situatie: 4 assistenten 
- Toevoeging van 1 assistent (Dv, 19/38) 

 
Capaciteit BKO Passendale is 81 kinderen. Momenteel zijn er 4 begeleidsters en 1 
locatieverantwoordelijke. Er is bijgevolg slechts begeleiding voor 70 kinderen (1 
begeleidster voor 14 kinderen) en niet voor 81 kinderen. Er is dus nood aan een 
halftijdse begeleidster extra. 
 
+ Wijziging in formatie. 
 
BOC gaat akkoord. 

MAT gaat akkoord. 

 
4. Hoofdstuk XI: Het onbetaald verlof 

 
Op 22 december 2016 is het besluit van 2 december 2016 over het onbetaald ver-
lof als recht en als gunst voor het gemeente-, provincie- en OCMW-personeel ge-
publiceerd in het Belgisch Staatsblad (inforumnr. 306260). De nieuwe wetgeving 
gaat in vanaf 1 februari 2017. 
 
Voorstel ACV Openbare diensten, mits enkele aanvullingen of andere formulering 
(in het rood aangeduid): 

 
Artikel 289: Onbetaald verlof als recht 
 
§ 1. Het personeelslid heeft het recht om tijdens de loopbaan minstens twaalf 
maanden voltijds de loopbaan te onderbreken in periodes van minimaal een 
maand. Zodra het personeelslid 55 jaar is, verwerft het een bijkomend recht om 
minstens twaalf maanden voltijds de loopbaan te onderbreking, te nemen in peri-
odes van minimaal een maand. 
 



Het personeelslid heeft het recht om tijdens de loopbaan gedurende minstens zes-
tig maanden de prestaties te verminderen tot 80% (75%, 66%) of tot 50% van 
een voltijdse betrekking. 
 
Om de verlofcontingenten vermeld in deze paragraaf te bepalen, wordt gerekend 
vanaf 2 september 2016. 
 
§ 2. Het personeelslid heeft het recht om 10 kalenderdagen per jaar onbetaald 
verlof op te nemen omwille van dwingende redenen. 
Onder dwingende reden moet worden verstaan elke niet te voorziene, los van het 
werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de 
werknemer vereist. 
Zijn in het bijzonder een dwingende reden: 
a) Ziekte, ongeval of hospitalisatie overkomen aan: 

a. Een met het personeelslid onder hetzelfde dak wonende persoon, zoals: 
i. De echtgeno(o)t(e) of de persoon die met hem (haar) samen-

woont; 
ii. De ascendent, de descendent evenals adoptie- of pleegkind, de 

tante of de oom van de werknemer, van zijn (haar) echt-
geno(o)t(e) of van de persoon die met hem (haar) samenwoont. 

b. Een aan- of bloedverwant in de eerste graad die niet met het perso-
neelslid onder hetzelfde dak woont, zoals een ouder, een schoonouder, 
een kind, een schoonkind van het personeelslid. 

b) Ernstige materiële beschadiging van de bezittingen van het personeelslid, zo-
als schade aan de woning door een brand of een natuurramp. 

c) Het bevel tot verschijning in persoon in een rechtszitting wanneer het perso-
neelslid partij is in het geding. 

 
§ 3. Als een vast aangesteld statutair personeelslid binnen de diensten van het 
bestuur een contractuele betrekking, een mandaat, een tijdelijke aanstelling of 
een andere functie waaraan een proeftijd verbonden is, opneemt, wordt ambts-
halve onbetaald verlof toegestaan voor maximaal de duur van het mandaat, de 
tijdelijke aanstelling of de proeftijd. 
 
§ 4. Het verlof is niet van toepassing op de gemeentesecretaris, de adjunct-
gemeentesecretaris en de financieel beheerder. 
 
Het personeelslid op proef komt niet in aanmerking voor het onbezoldigde verlof 
als recht. 
 
§ 5. Het personeelslid dat wil gebruik maken van het recht op onbetaald verlof 
vraagt dit minstens één maand op voorhand aan. Een aanvraag na een kortere 
termijn kan toegestaan worden. 
 
Rekening houdend met de goede werking van de dienst kan de ingangsdatum van 
het verlof met maximaal één maand worden uitgesteld. 
 
§ 6. Het hoofd van het personeel kent het verlof toe. 
 
§ 7. Bij de vermindering van de prestaties in het kader van het onbetaald verlof 
als recht wordt een salarisbonus toegekend van 1/5 van het salaris dat het perso-
neelslid verliest door het opnemen van het onbetaald verlof. 
 
§ 8. Het verlof is gelijkgesteld met dienstactiviteit. Het onbetaald verlof telt niet 
mee voor de opbouw van jaarlijkse vakantie. 
 



Het verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsonge-
schiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen 
einde aan het toegekende onbetaalde verlof. 
Indien het personeelslid ziek wordt vóór de aanvang van het onbetaald verlof, dan 
wordt het onbetaald verlof opgeschort en worden de ziektedagen aangerekend op 
het beschikbare ziektekrediet voor de statutaire personeelsleden of omgezet in 
ziektedagen voor de contractuelen. 
Als een personeelslid tijdens het onbetaald verlof in het ziekenhuis wordt opge-
nomen, dan wordt het onbetaald verlof opgeschort voor de duur van de zieken-
huisopname. 
Het bevallingsverlof en opvangverlof zoals voorzien in huidige rechtspositierege-
ling wordt eveneens toegepast voor de personeelsleden die een onbetaald verlof 
genieten. 
 
Een feestdag maakt geen einde aan het toegekende onbetaald verlof. Het verlof 
wordt evenmin geschorst. 
 
Gedeeltelijk onbetaald verlof is cumuleerbaar met jaarlijkse vakantie en ook met 
omstandigheidsverlof. Volledig onbetaald verlof is niet cumuleerbaar met jaarlijkse 
vakantie of met omstandigheidsverlof. 
 
§ 9. Het personeelslid kan een toegestaan verlof voortijdig opzeggen mits inacht-
neming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de secretaris een kortere 
termijn aanvaardt. Die termijn kan ten vroegste ingaan de dag na de opzegging 
van het verlof. 
 
Artikel 290: Onbetaald verlof als gunstmaatregel 
 
§ 1. Het onbetaald verlof als gunstmaatregel kan worden toegestaan voor: 
1° minimaal twintig dagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen 
en al dan niet in aaneensluitende perioden; 
2° minimaal twee jaar gedurende de loopbaan, te nemen in al dan niet aaneen-
sluitende perioden van minimaal één maand. 
 
Om de verlofcontingenten vermeld in deze paragraaf te bepalen, wordt gerekend 
vanaf 2 september 2016. 
 
§ 2. Het personeelslid dat wil gebruik maken van het onbetaald gunstverlof dat in 
maanden wordt toegekend, vraagt dit minstens één maand op voorhand aan. Een 
aanvraag na een kortere termijn kan toegestaan worden. Indien het personeelslid 
nog vakantiedagen heeft staan, worden eerst deze vakantiedagen opgenomen. 
 
Het personeelslid dat wil gebruik maken van het onbetaald gunstverlof dat in da-
gen wordt toegekend, vraagt dit minstens één dag op voorhand aan. Een aan-
vraag na een kortere termijn kan toegestaan worden. Indien het personeelslid nog 
vakantiedagen heeft staan, worden eerst deze vakantiedagen opgenomen. 
 
§ 3. Het hoofd van het personeel kan aan het personeelslid onbetaald verlof toe-
staan om de prestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken, als de goede wer-
king van de dienst dat toestaat. 
 
Aan de personeelsleden kan dit onbetaald verlof worden geweigerd als de afwe-
zigheid niet verenigbaar is met de goede werking van de dienst. 
 
Bij weigering van het verlof kan het personeelslid bezwaar indienen bij het colle-
ge. Hij (zij) kan verzoeken om in dit verband gehoord te worden. 
 



§ 4. Het onbetaald gunstverlof is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit, tenzij het 
minder dan een maand bedraagt of deeltijds verlof betreft. Het onbetaald verlof 
telt niet mee voor de opbouw van jaarlijkse vakantie. 
 
Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschikt-
heid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde 
aan het toegekende onbetaald gunstverlof. 
Indien het personeelslid ziek wordt vóór de aanvang van het onbetaald verlof, dan 
wordt het onbetaald verlof opgeschort en worden de ziektedagen aangerekend op 
het beschikbare ziektekrediet voor de statutaire personeelsleden of omgezet in 
ziektedagen voor de contractuelen. 
Als een personeelslid tijdens het onbetaald verlof in het ziekenhuis wordt opge-
nomen, dan wordt het onbetaald verlof opgeschort voor de duur van de zieken-
huisopname. 
Het bevallingsverlof en opvangverlof zoals voorzien in huidige rechtspositierege-
ling wordt eveneens toegepast voor de personeelsleden die een onbetaald verlof 
genieten. 
 
Een feestdag maakt geen einde aan het toegekende onbetaald verlof. Het verlof 
wordt evenmin geschorst. 
 
Gedeeltelijk onbetaald verlof is cumuleerbaar met jaarlijkse vakantie en ook met 
omstandigheidsverlof. Volledig onbetaald verlof is niet cumuleerbaar met jaarlijkse 
vakantie of met omstandigheidsverlof. 
 
§ 5. Het personeelslid kan een toegestaan verlof voortijdig opzeggen mits inacht-
neming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de secretaris een kortere 
termijn aanvaardt. Die termijn kan ten vroegste ingaan de dag na de opzegging 
van het verlof. 
 
Artikels 291 t.e.m. 297 worden opgeheven. 
 
+ Hoofdstuk VII Het verlof voor deeltijdse prestaties wordt volledig opgeheven. 
 
+ Wijzigingen in bijlage 5 Overzicht verloven van de RPR: 

- Schrappen verlof voor deeltijdse prestaties. 
- Schrappen onbetaald verlof. 
- Toevoegen onbetaald verlof als recht: 

o Administratieve toestand: dienstactiviteit 
o Recht op salaris: enkel een salarisbonus 
o Aanspraak op periodieke salarisverhoging: nee 
o Recht op schaalanciënniteit: voor max. 1 jaar on-

bezoldigde afwezigheid gedurende de loopbaan 
o Recht op de loopbaan: ja 

- Toevoegen onbetaald verlof als gunst: 
o Administratieve toestand: non-activiteit 
o Recht op salaris: nee 
o Aanspraak op periodieke salarisverhoging: nee 
o Recht op schaalanciënniteit: voor max. 1 jaar on-

bezoldigde afwezigheid gedurende de loopbaan 
o Recht op de loopbaan: ja 

 
BOC gaat akkoord. 

MAT gaat akkoord. 

 
5. Hoofdstuk XIII Vlaams zorgkrediet 

 



Huidige tekst aangevuld met bepaalde onderdelen van het voorstel van ACV 
Openbare diensten (in het rood aangeduid): 

 
Artikel 301 
 
Het Vlaams zorgkrediet wordt toegekend in overeenstemming met de bestaande 
wettelijke regels namelijk, artikel 99 van de Herstelwet houdende sociale bepa-
lingen van 22 januari 1985 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 
2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet. 
 
Artikel 302 
 
Het Vlaams zorgkrediet is niet van toepassing op de gemeentesecretaris en zijn 
adjunct. 
 
De bevoegde overheid kan evenwel in de gevallen waarin de goede werking van 
de dienst hierdoor niet wordt verstoord, de titularissen van de uitgesloten ambten 
die erom verzoeken, toestaan gebruik te maken van het Vlaams zorgkrediet. 
 
Artikel 303 
 
Het personeelslid dat Vlaams zorgkrediet wenst op te nemen, dient daartoe een 
schriftelijke aanvraag te richten aan de gemeentesecretaris, ten minste 3 maan-
den vóór de aanvang van de onderbreking of de vermindering van de prestaties. 
De gemeentesecretaris beslist over de aanvraag. 
De termijn van 3 maanden kan evenwel, op verzoek van het betrokken perso-
neelslid en mits een geldige reden, worden ingekort. 
De aanvraag vermeldt minstens de begindatum van de onderbreking of van de 
vermindering van prestaties, de duur en het motief. 
 
Artikel 304 
 
Bij deeltijdse arbeid wordt de vaste vrijafdag gekozen in onderling overleg met het 
diensthoofd, rekening houdend met de organisatie en goede werking van de 
dienst. 
 
Artikel 305 
 
De periodes van afwezigheid worden met dienstactiviteit gelijkgesteld. De perso-
neelsleden hebben geen recht op salaris gedurende de periode van hun afwezig-
heid. 
 
Artikel 306 
 
§ 1. Het verlof of de afwezigheid wegens een andere reden dan de afwezigheid 
wegens Vlaams zorgkrediet maakt geen einde aan het Vlaams zorgkrediet. Even-
min wordt het Vlaams zorgkrediet geschorst. 
Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen, is de cumulatie van 
het Vlaams zorgkrediet met andere afwezigheden niet mogelijk en primeert het 
toegekende Vlaams zorgkrediet. 
 
§ 2. Het personeelslid dat Vlaams zorgkrediet heeft gekregen, kan niet vervroegd 
terugkeren tenzij in situaties van overmacht of wanneer de goede werking van de 
openbare dienst hierdoor niet wordt verstoord. De gemeentesecretaris beoordeelt 
de gegrondheid van de aangevoerde overmacht en/of de impact op de werking 
van de openbare dienst en neemt de beslissing. 
 



+ Wijzigingen in bijlage 5 Overzicht verloven van de RPR: 
- Toevoegen Vlaams zorgkrediet: 

o Administratieve toestand: dienstactiviteit 
o Recht op salaris: nee 
o Aanspraak op periodieke salarisverhoging: ja 
o Recht op schaalanciënniteit: voor max. 1 jaar 
o Recht op de loopbaan: ja 

 
BOC gaat akkoord. 

MAT gaat akkoord. 

 
6. Hoofdstuk XII De federale thematische verloven van loopbaanonderbreking 

 
Huidige tekst aangevuld met bepaalde onderdelen van het voorstel van ACV 
Openbare diensten (in het rood aangeduid): 

 
Artikel 298  
 
Met toepassing van artikel 99 tot en met artikel 107bis van de Herstelwet van 22 
januari 1985 houdende sociale bepalingen zijn de federale thematische verloven 
van loopbaanonderbreking van toepassing op het personeel. 
Het gaat meer bepaald om: 
1° ouderschapsverlof, waarvan de uitkeringen geregeld zijn in het koninklijk be-
sluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het 
kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, BS 7 november 1997, 
 
2° medische bijstand, waarvan de uitkeringen geregeld zijn in het koninklijk be-
sluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking 
voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, BS 8 septem-
ber 1998, 
 
3° palliatief verlof, waarvan de uitkeringen geregeld zijn in het koninklijk besluit 
van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, BS 
12 januari 1991 
 
Artikel 299  
 
Het personeelslid dat zijn loopbaan wenst te onderbreken of de prestatie wenst te 
verminderen dient daartoe een schriftelijke aanvraag te richten aan de gemeente-
secretaris, ten minste 3 maanden vóór de aanvang van de onderbreking of de 
vermindering van de prestaties. 
De termijn van 3 maand kan evenwel, op verzoek van het betrokken personeelslid 
en mits een geldige reden, worden ingekort. 
De aanvraag vermeldt minstens de begindatum van de onderbreking of van de 
vermindering van prestaties én de duur. 
 
Artikel 300  
 
Om redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst worden de de-
cretale graden uitgesloten van het recht op loopbaanonderbreking. 
Deze uitsluiting geldt niet voor de specifieke stelsels van loopbaanonderbreking 
zoals ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van 
een zwaar ziek gezins- of familielid en voor loopbaanonderbreking in het kader 
van palliatieve zorg. 
 
Alle personeelsleden hebben recht op deze thematische verloven overeenkomstig 
de van toepassing zijnde federale wetgeving. 



 
Artikel 301 
 
Bij deeltijdse arbeid wordt de vaste vrijafdag gekozen in onderling overleg met het 
diensthoofd, rekening houdend met de organisatie en goede werking van de 
dienst. 
 
Artikel 302 
 
De periodes van afwezigheid worden met dienstactiviteit gelijkgesteld. De perso-
neelsleden hebben geen recht op salaris gedurende de periode van hun afwezig-
heid. 
 
+ Wijzigingen in bijlage 5 Overzicht verloven van de RPR: 

- Aanpassen ‘Loopbaanonderbreking’  Federale themati-
sche verloven van loopbaanonderbreking: 

o Administratieve toestand: dienstactiviteit 
o Recht op salaris: nee 
o Aanspraak op periodieke salarisverhoging: ja 
o Recht op schaalanciënniteit: voor max. 1 jaar 
o Recht op de loopbaan: ja 

 
BOC gaat akkoord. 

MAT gaat akkoord. 

 
7. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 5 december 2016 

beslist om vanaf heden de controledokter naar elke zieke werknemer te sturen en 
dit vanaf de eerste verlenging van het ziektebriefje, alsook bij alle volgende ver-
lengingen. 
Wijziging RPR, artikel 255, toevoegen: “Vanaf de eerste verlenging van het ziek-
tebriefje, alsook bij alle volgende verlengingen, wordt de controlearts aangesteld 
om het personeelslid te onderzoeken.” 
 

  BOC gaat akkoord. 

 

 

Stemming 

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

aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blondeel, L. 

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

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad gaat akkoord met bovenstaande wijzigingen in het organogram, de 
formatie en de rechtspositieregeling van gemeentebestuur Zonnebeke. 

12. VIA Restmiddelen 2016 - Ecocheques 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 



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

Wetgeving 

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

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Uittreksel van het managementteam dd. 14 oktober 2016 houdende VIA – bedrag 
restmiddelen 2016: verdeling ecocheques 

 Protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 22 november 2016 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee 

 Beleidsdomein: / 
 Operationele doelstelling: / 
 Actie: / 
 

Visum: niet van toepassing 

 

Advies van de dienst en motivatie 

Gelet op de e-mail dd. 12 september 2016 van GSD-V houdende VIA – bedrag restmid-
delen 2016; 
 
Gelet op het advies van het managementteam dd. 14 oktober 2016 houdende VIA - be-
drag restmiddelen 2016: verdeling ecocheques; 
 
Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 22 november 2016; 
 
De personeelsdienst stelt voor om hetzelfde principe toe te passen zoals vorig jaar, om 
aan de personeelsleden ecocheques toe te kennen, zij het voor een minder bedrag. De-
zelfde voorwaarden zoals in 2016 worden toegepast. 
 
MAT gaat akkoord. 

BOC gaat akkoord. 

 

Stemming 

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

aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blondeel, L. 

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

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 



 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad gaat akkoord om de personeelsleden in 2017 ecocheques te geven 
met de VIA restmiddelen van 2016. 

13. Goedkeuring beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Onderwijs 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Henk De Muyt 
 

Wetgeving 

 Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42; 
 Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de on-

derwijswetgeving, artikelen 6 en 6bis; 
 Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en 62; 
 Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikelen 3, 33°/1 en 

15; 
 Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 

56; 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Gelet op het verzoek van OVSG vzw in zijn brief van 21/06/2016 om de beginselver-
klaring neutraliteit goed te keuren met het oog op een brede gedragenheid binnen 
het gemeentelijk net; 

 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op donderdag 9 juni 2016 
de beginselverklaring neutraliteit heeft goedgekeurd. Ook de algemene vergadering 
van VVSG vzw heeft zich hierbij aangesloten;  

 Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet beant-
woorden aan de principes van neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het ge-
meentelijk onderwijs zich nog duidelijker profileren als neutrale onderwijsverstrekker. 
De beginselverklaring is als bijlage toegevoegd bij dit besluit, evenals een toelichting 
die de beweegredenen uitlegt en de wettelijke basis meegeeft.  

 Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit bete-
kent in een school, een academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk 
onderwijs;  



 Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of 
agogisch project tot de autonomie van het schoolbestuur behoort. De beginselverkla-
ring vormt daarbij de gemeenschappelijke noemer voor het hele stedelijk en gemeen-
telijk onderwijs, waaronder de lokale projecten een plek vinden; 

 Overwegende dat het gemeentebestuur door de goedkeuring het engagement aan-
gaat om het eigen pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen on-
derwijspraktijk hiermee in overeenstemming te brengen; 

 

Stemming 

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

aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, L. Blondeel, L. 

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

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeg-

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 Artikel 1 – De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, zoals 
opgenomen in de bijlage, wordt goedgekeurd.  

 Artikel 2 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.  

 Artikel 3 – Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw 

De Secretaris Voorzitter gemeenteraad 

F. Claeys J. Vandoolaeghe 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 

De volgende gemeenteraad gaat door op 23 maart 2017 om 20.00 
te Zonnebeke. 


