
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 8 
MEI 2017 

 
Aanwezig D. Sioen: Burgemeester; 

E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, J. Jonckheere, J. Demonie, 
J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, 
M. Verstraete, M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, 
S. Vangheluwe: Raadsleden; 
F. Claeys: Secretaris; 
I. Vandepitte, L. Hoflack, M. Debucquoy, 
M. Descheemaeker, S. Vanderhaeghen: Schepenen; 
J. Vandoolaeghe: Voorzitter gemeenteraad 

Afwezig  
Verontschuldigd M. Vander Meiren: OCMW-voorzitter; 

T. D'Alleine, W. Pattyn: Raadsleden 
  
 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 10 april 2017 

De notulen van de gemeenteraad dd. 10 april 2017 worden ter goedkeuring voorgelegd. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 18 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

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

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

te, M. Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanghe-

luwe 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  3 M. Debucquoy, M. Vermeeren, S. Vanderhaeghen 

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting dd. 10 april 2017 goed met 18 ja-
stemmen en 3 onthoudingen ( schepenen Vanderhaeghen en Debucquoy en raadslid 
Vermeeren ) . 
 

2. MIROM - Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering 
van MIROM dd. 30 mei 2017 

Bevoegdheid  

Gemeentedecreet - artikel 35 en 42 
 
Naam raadsleden  :Sophie Vangheluwe (vertegenwoordiger) / Johan Leleu (vervanger) 
Bevoegd voor de intercommunale MIROM 
Naam behandelende ambtenaren : Niels Vermeersch / 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 2017/0425 - uitnodiging met alle bijhorende stukken van 

de MIROM voor de algemene vergadering op dinsdag 30 mei 2017 om 18.00 in 
de raadzaal van Koekelare, Sint-Maartensplein 15B, met volgende agenda: 

o Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten) 
o Verslag van de Commissaris 
o Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2016 
o Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris 
o Benoeming van Bestuurders 
o Vernieuwen mandaat Commissaris-revisor 
o Varia 

 
- De agenda werd besproken tijdens de zitting van de Commissie voor Intergemeen-

telijke Samenwerking dd. 08/05/2017. 
- 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 plaatsvervan-
ger. 

 

Advies van de dienst 

- Vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel 
 

Openbare stemming 

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

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

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

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

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
-   
 



Besluitvorming 

- De gemeenteraad neemt akte van de opmerkingen van de Commissie van Interge-
meentelijke samenwerking dd. 8 mei 2017; 

- 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 30 mei 2017; 

- 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. 

 

3. Gaselwest - Goedkeuring van de agendapunten, statutenwijziging, 
(eventuele) uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte en 
vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van Gas-
elwest dd. 23 juni 2017 

Bevoegdheid  

Delegatie - besluit gemeenteraad van heden 
Gemeentedecreet - artikel 42 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
 
Naam vertegenwoordiger / plaatsvervanger : Joachim Jonckheere / Patrick Denorme  
Bevoegd voor de intercommunale Gaselwest 
Naam behandelende ambtenaren : H. De Muyt 

Wetgeving  

- Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale vereniging 

GASELWEST; 

- Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 23 maart 2017 

(postregistratie 2017/319) wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene 

vergadering, die op 23 juni 2017 plaatsheeft in Oudenaarde;  

- Gelet op het aangetekend schrijven van 5 april 2017 v( postregistratie 2017/0375 ) 

betreffende ‘Gaselwest – Algemene vergadering tevens jaarvergadering 23 juni 

2017 – nazending documenten en verduidelijking inzake (eventuele) beheersover-

dracht m.b.t. warmte’ 
- Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt 

werd; 

- Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de 

agenda van de algemene vergadering; 

- Gelet op het feit dat voortbouwend op de resultaten van de uitgevoerde denkoefe-

ning rond het efficiënter maken van het distributienetbeheer binnen Eandis een 



aantal voorstellen ontwikkeld werden tot hertekening van de bestuurlijke organisa-

tie van de distributienetbeheerders; 

- Gelet op het feit dat het directiecomité, de deskundigen en de sectorcomités niet 

verder weerhouden worden; 

- Gelet op het feit dat vanwege het grensoverschrijdend karakter van Gaselwest de 
bepalingen van artikel 44 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de in-
tercommunale samenwerking niet van toepassing zijn 

- Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
 

Context en motivering 

De gemeente/stad neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of 
gas deel aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maat-
schappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen. 

 
De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 23 maart 2017 opgeroe-
pen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 
Gaselwest die op 23 juni 2017 plaats heeft in Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 
Oudenaarde.  
 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zit-
ting van 17 maart 2017 werd aan de gemeente/stad overgemaakt. 
 
STATUTENWIJZIGINGEN 
 
Het eerste agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen die hun oor-
sprong vinden in meerdere domeinen:  
- vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de 

gesolidariseerde uitbouw van de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten 
waarbij een ‘effectieve’ herroepbare beheersoverdracht wordt gerealiseerd, 
met specifieke aandelen en een aangepaste winstverdeling alsook met een 
mogelijk specifiek terugnamerecht door de gemeente; 

- de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke 
rechtspersonen/-verenigingen te laten toetreden in het kader van het 
vernieuwde artikel 10 §1. van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking;  

- de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de 
plaats van Eandis; 

- vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de 
activiteiten ‘regulatoir’ en ‘niet-regulatoir’ en de kapitaalkostenvergoeding;  

- de creatie van aandelen AW en winstbewijzen CW in het kader van de activiteit 
warmte; 

- het principe dat de gemeenten over ten minste 80% van het kapitaal dienen te 
beschikken en de modaliteiten inzake kapitaalverhogingen; 

- de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad 
van bestuur;  

- het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de 
stemrechten in de algemene vergadering beschikken; 

- de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het 
eigen vermogen van de aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit;  

- de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten 
en de deelnemende publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van 
de tegenwaarde van de aandelen binnen het totale eigen vermogen; 



- de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig 
met het aantal herleide equivalente EAN’s voor aardgas en warmte op het 
grondgebied van elke gemeente; 

- het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking 
ingevolge het vernieuwde decreet de overname van installaties niet noodzake-
lijk dient te gebeuren tegen boekwaarde;  

- inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gereali-
seerd worden in het kader van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken 
gemeenten en opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en af-
spraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering ervan; 

- de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake over-
heidsopdrachten aan de werkmaatschappij.  

 
(EVENTUELE) UITBREIDING VAN DE AANSLUITING TOT DE ACTIVITEIT 
WARMTE 
 
Het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht 

worden om een eventuele beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aan-

sluiting tot de activiteit warmte. 
 
In de huidige statuten wordt in de doelsomschrijving expliciet vermeld dat het dis-

tributienetbeheer ook de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warm-
tenetten en de levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte inhoudt. 
 

De distributienetbeheerder Gaselwest doet voor de uitvoering van haar activiteiten 
en de daarmee verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de 
werkmaatschappij Eandis System Operator cvba. 

 
Eandis System Operator cvba heeft samen met Infrax specifiek voor de (niet-
gereguleerde) activiteiten inzake warmte een filiaal opgericht, zijnde Warm-

te@Vlaanderen, waar de warmte-expertise en assets zullen gebundeld worden 
om, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de 
Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, 

naar de toekomst toe warmte-activiteiten te ontwikkelen. 
 
De gemeente/stad neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een 

sterk engagement op voor minder CO2-uitstoot.  De gemeente/stad wenst op zijn 
grondgebied maximaal in te zetten op groene energie.  Warmtenetten vormen 
hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de beoogde klimaatdoelstellingen te 

bereiken. Warmtenetten laten toe om duurzame warmtebronnen te koppelen aan 
de aanwezige warmtevraag.  Vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een 
warmtenet (gevoed door een duurzame bron) tal van voordelen, wat binnen de 

huidige regelgeving (EPB, belastingvoordeel) ook gehonoreerd wordt.   
 
Deze energiedoelstellingen kaderen binnen het algemeen belang. De beslissing 

van de gemeente/stad om, in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome 
bevoegdheid, te beslissen tot de aanleg van warmtenetten op haar grondgebied is 

een taak van gemeentelijk belang.   

 
Aan de gemeenten wordt de keuze gelaten om hetzij de volledige activiteit warm-
te toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, dan wel om 

enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te vertrouwen aan de op-
drachthoudende vereniging Gaselwest.  Deze keuzemogelijkheid is ingegeven door 
het feit dat een aantal gemeenten heeft laten weten dat ze recht heeft op Vlaamse 

en/of Europese subsidies, onder meer in het kader van stadsvernieuwingspro-



jecten.  Het eigenaarschap van de warmtenetten is één van de vereisten voor het 

ontvangen van de subsidie.   
 
KEUZE 1: de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdracht-

houdende vereniging Gaselwest: 

 
Om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren wenst de ge-

meente/stad een beroep te doen op de opdrachthoudende vereniging Gaselwest 
die door middel van haar exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba en 
op termijn via diens filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde 

van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit in-
zake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de aanleg van het 

warmtenet en de distributie van de warmte tot bij de verbruikers.  Dit houdt con-
creet in dat aan Gaselwest, als distributienetbeheerder, en Eandis System Opera-
tor cvba, als exploitatiemaatschappij, en diens filiaal Warmte@Vlaanderen dat, 

onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de 

Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal 
instaan voor de exploitatietaken inzake de activiteit warmte over heel Vlaanderen, 

de opdracht wordt gegeven voor: 
- het coördineren van een warmtestudie, 
- het ontwerp en de aanleg van een warmtenet, 
- het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet,  
- het monitoren en sturen van het warmtenet,  
- het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet,  
- het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet,  
- het toewijzen van energievolumes op het net. 
 
Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder op-

schortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische 
Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal de exper-
tise omtrent de activiteit warmte gegroepeerd worden op het gehele Vlaamse 

grondgebied.  Eandis System Operator cvba en Infrax organiseren op paritaire ba-
sis het aandeelhoudersschap en de werking en zijn bijgevolg elk voor 50% aan-
deelhouder binnen Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de krachten rond 

warmte wordt voor deze activiteit, die een toegevoegde waarde levert aan een 
duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat alle gemeenten via hun distributie-
netbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten.  Dergelijke regeling 

kadert volledig in het engagement richting het behalen van de klimaatdoelstellin-
gen. 
 

De opdrachthoudende vereniging Gaselwest is van oordeel dat de kostprijs voor 
de aanleg van het warmtenet niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg 
van een aardgasdistributienet in combinatie met een gelijkwaardige energiepres-

tatie van de op het aardgasnet aan te sluiten woningen. Indien aan dit criterium 
niet kan voldaan worden, zal er geen warmtenet worden aangelegd en kan desge-
vallend voorzien worden in de aanleg van een gasdistributienet. Het financieel risi-

co voor de deelnemende gemeente wordt voor de projecten die  in dit kader gere-
aliseerd worden, daardoor vermeden.   
 
KEUZE 2: de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenet-

ten toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest  

 

De gemeente kan opteren, onder meer met het oog op mogelijke subsidies, om 
aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest enkel de ontwikkeling, de aanleg 
en de exploitatie toe te vertrouwen.  Dit biedt als voordeel dat de gemeente de 



eigendom van de warmtenetten behoudt en zo aanspraak kan maken op eventue-

le subsidies.  Wanneer de gemeente op een later tijdstip opteert om de warmte-
netten te verkopen geldt een voorkooprecht in hoofde van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest om deze warmtenetten aan te kopen tegen boekwaarde.   

 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelij-
ke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de 

gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algeme-
ne vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statuten-
wijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegen-

woordiger vast te stellen. 
 

KEUZE 3: de gemeente neemt momenteel nog geen beslissing m.b.t. het 

warmtenet  

 

Advies van de dienst 

- Uitnodiging met alle bijhorende stukken van Gaselwest -vermelde bijlagen zijn 
aanwezig in de bundel 

 

Openbare stemming 

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

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

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

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

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad beslist  
 
ARTIKEL 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 23 juni 2017 :  

1. Statutenwijzigingen: 
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij 

authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig 
aan te passen.   

2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers 
voor de activiteit warmte 

3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over 
het boekjaar 2016 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, re-
sultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderings-
regels) 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016 



6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan 
Eandis System Operator cvba en Fluvius cvba 

7. Statutaire benoemingen 
8. Statutaire mededelingen. 

 

ARTIKEL 2 
geen goedkeuring te verlenen aan agendapunt 2 van de algemene vergadering: 
de gemeente wenst momenteel nog geen beslissing te nemen m.b.t. het warm-

tenet; 
 
OPMERKING m.b.t. ARTIKEL 3: 
OVEREENKOMSTIG HET DECREET DIENT HET ARTIKEL m.b.t. DE 
STATUTENWIJZIGING HIERNA UITDRUKKELIJK GEFORMULEERD TE WORDEN. 
VRAAG OM VOLGENDE TEKST IN TE LASSEN :  
 
ARTIKEL 3 
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht-

houdende vereniging Gaselwest; 

 

ARTIKEL 4 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene verga-

dering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2017, op te dragen 
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 
van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing;  

 

ARTIKEL 5 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormel-

de beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthou-
dende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend 
op het e-mailadres  intercommunales@eandis.be. 

 

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

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, met in het bijzonder artikel 68 
houdende de bepaling dat de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone wordt 
ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 oktober 2014 houdende goedkeuring van de 
instap in de hulpverleningszone Westhoek (West-Vlaanderen 4) vanaf 1 januari 2015 en 
van de financiële verdeelsleutel; 
 
Gelet op de bepaling in voormeld besluit dat de verdeelsleutel geëvalueerd wordt in 2015 
en dat, na onderhandelingen hierover binnen de zoneraad, een nieuwe verdeelsleutel zal 
worden opgesteld waarin een geleidelijke overgang over een periode van 10 jaar wordt 



voorzien van een actuele bijdragevoet naar een toekomstige onderhandelde bijdrage-
voet, waarbij de actuele bijdragevoet eerst gecorrigeerd wordt op het vlak van meerkos-
ten, die niet in de berekeningsbasis van de verdeelsleutel voor 2015 werden opgenomen, 
hetgeen door de overdragende gemeente buiten de verdeelsleutel aan de hulpverlenings-
zone Westhoek dient betaald te worden; 
 
Gelet op de beslissing van de zoneraad van 3 september 2015 om bij de bepaling van de 
toekomstige gemeentelijke bijdragen een uitsplitsing te maken tussen enerzijds de am-
bulance- en anderzijds de brandweerwerking, waarbij de overgangsperiode van een ge-
corrigeerde naar een toekomstige onderhandelde bijdragevoet beperkt wordt tot 8 jaar; 
 
Gelet op de beslissing van de zoneraad van 3 september 2015 om de kazernes eigendom 
te laten blijven van de gemeenten t.e.m. 2019; 
 
Gelet op het voorstel van de financiële werkgroep, aangeduid door de zoneraad, inzake 
de correcties op de budgetten 2015, die dienden als basis van de berekening van de ini-
tiële verdeelsleutel; 
 
Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, in het bijzonder artikel 
68; 
 
Overwegende dat de dotaties van de gemeenten van de hulpverleningszone vastgelegd 
worden door de zoneraad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende be-
trokken gemeenteraden; 
 
Overwegende dat iedere betrokken gemeenteraad het akkoord m.b.t. de verdeelsleutel 
dient te verlenen voor 1 november 2015 en dat anders de verdeelsleutel wordt opgelegd 
door de provinciegouverneur volgens de criteria en gewicht ervan opgenomen in artikel 
68 §3 van de wet betreffende de civiele veiligheid; 
 
Gelet op het besluit van de zoneraad van 27 oktober 2016 houdende de vaststelling van 
de begroting 2017 en de bijhorende gemeentelijke dotaties; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van De Panne, in zitting van 27 december 
2016, om de gemeentelijke dotatie 2017 aan de hulpverleningszone Westhoek niet goed 
te keuren;  
 
Gelet op het besluit van de gouverneur van 27 januari 2017 houdende de niet-
goedkeuring van het besluit van de zoneraad van 27 oktober 2016 m.b.t. de vaststelling 
van de begroting 2017; 
 
Gelet op de vraag van de gouverneur in het begeleidend schrijven bij zijn besluit om het 
overleg m.b.t. de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone Westhoek op korte 
termijn herop te starten, met het oog op een concensus hieromtrent; 
 
Gelet op de goedkeuring van de dotatie 2017 aan de hulpverleningszone Westhoek door 
de gemeenteraad van De Panne op 3 april 2017; 
 
Gelet op het akkoord m.b.t. de dotaties 2017 in de zoneraad van hulpverleningszone 
Westhoek op 26 april 2017; 
 
Overwegende dat iedere gemeenteraad de dotatie individueel dient goed te keuren, 
waarna de begroting en de verdeelsleutel 2017 ongewijzigd ter goedkeuring kunnen wor-
den voorgelegd aan de zoneraad van 28 juni 2017; 
 
Overwegende dat de gouverneur dan pas de begroting 2017 kan goedkeuren en er ver-
volgens niet langer met voorlopige kredieten hoeft te worden gewerkt; 



 
 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0410-64900000 voor het huidige jaar:239.270 
Euro 

 Resterend krediet voor het huidig jaar:239.270,00  Euro 
 Geschatte kostprijs:238.386,71 Euro 
 Resterend krediet na deze beslissing: 883.29 euro 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

Visumplicht: Ja 
Datum visum: 19/04/17 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Niet van toepassing 
 

Stemming 

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

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

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

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

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1: 
Bij de berekening van de verdeelsleutel gebeurt er een opsplitsing tussen enerzijds de 
ambulancewerking (forfaits bepaald op basis van de reactiesnelheid / gemeenten zonder 
eigen ambulancewerking dienen 1 euro per inwoner te betalen) en de brandweerwerking 
(criteria geïnspireerd op artikel 68 §3 van de wet betreffende de civiele veiligheid).  
 

Wat de ambulancewerking betreft, gaat dit om volgende forfaits: 

reactiesnelheid forfait 

2 minuten dag en nacht 350.000,00 
2 minuten dag en 5 minuten 

nacht 
150.000,00 

5 minuten dag en nacht 50.000,00 
2 minuten met alleen maar 

vrijwilligers 
175.000,00 

 



Inzake de brandweerwerking worden voor het bepalen van iedere gemeentelijke bij-

drage in de verdeelsleutel deze criteria met volgend gewicht weerhouden: 

 60% residentiële bevolking 
 10% inkohiering personenbelasting 
 10% kadastraal inkomen 
 15% tweede verblijven 
 2,5% oppervlakte 
 2,5% risico’s 

 

Artikel 2: 
De gemeenten met ambulancewerking dienen volgende forfaits te betalen: 
 

GEMEENTEN Bijdrage  ambulance 

De Panne 350.000,00 

Diksmuide 150.000,00 

Heuvelland 50.000,00 

Houthulst 50.000,00 

Ieper 

50.000,00 + 100.000,00 (Jan Yperman Zieken-

huis)  

Koksijde 350.000,00 

Nieuwpoort 350.000,00 

Poperinge 100.000,00 

Veurne 350.000,00 

Wervik 175.000,00 

 
De gemeenten zonder eigen ambulancewerking dienen 1 euro per inwoner te betalen op 
basis van de cijfers van de residentiële bevolking op 01/01/2013: 
 

GEMEENTEN 

Bijdrage  ambulan-

ce 

Alveringem 4.968,00 

Koekelare 8.580,00 

Kortemark 12.254,00 

Langemark-

Poelkapelle 8.018,00 

Lo-Reninge 3.330,00 

Mesen 980,00 

Vleteren 3.674,00 

Zonnebeke 12.365,00 

 
Artikel 3: 
De uitdovende regeling van de brandwachtvergoeding, die in de gemeente Nieuwpoort 
wordt betaald, wordt geregeld via de hulpverleningszone maar heeft geen enkele impact 
op de berekening van de bijdragen van de overige gemeenten.  
 
De toegekende bedragen aan erkentelijkheidspremie voor de periode voorafgaand aan 
1 januari 2017 op basis van het gemeentelijk reglement vallen volledig ten laste van de 
gemeente. Wanneer het personeelslid op basis van zijn individuele keuze voor het be-
houd van de gemeentelijke erkentelijkheidspremie na 1 januari 2017 recht heeft op een 



erkentelijkheidspremie die hoger is dan de zonale premie, dan vallen ook de bedragen 
die de zonale premie overtreffen ten laste van de gemeente. 
 
De bijdragen voor de werking MUG-heli zitten niet vervat in de begroting van de hulpver-
leningszone en worden verder geregeld via de gemeenten. 
 
Artikel 4: 
De overgang inzake de brandweerwerking van de gecorrigeerde verdeelsleutel 2015 naar 
de definitieve sleutel, berekend op basis van de criteria onder artikel 1, verloopt over een 
periode van 8 jaar, waarbij ieder jaar 1/8ste wordt overbrugd.  
 
Artikel 5: 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de niet-geïndexeerde forfaitaire bijdragen 
voor de ambulancewerking en de gecorrigeerde procentuele bijdrage 2015 voor de niet-
geïndexeerde brandweerwerking, die evolueert tot volgende definitieve procentuele bij-
drage in 2023: 

 
 
Artikel 6: 
 
Voor de begroting 2017 wordt het totaal aan benodigde gemeentelijke tussenkomsten 

geraamd op 8.950.234,65 euro (ambulancewerking + brandweerwerking + brandwacht-

vergoeding Nieuwpoort). Het totaal van alle bedragen samen wordt in het gemeentelijke 
budget 2017 als werkingstoelage aan de hulpverleningszone voorzien: 
 
 

gemeenten 
bijdragen  

ambulance 

vergoeding  
vrijwilligers 

NIE 

bijdragen 
brandweer 
2017 - % 

bijdragen 
brandweer 

2017 - bedrag 
TOTAAL 

ALVERINGEM 4.968,00   1,44340% 96.290,16 101.258,16 

DE PANNE 350.000,00   4,55128% 303.618,88 653.618,88 

DIKSMUIDE 150.000,00   10,03736% 669.598,88 819.598,88 

HEUVELLAND 50.000,00   4,32917% 288.801,77 338.801,77 

HOUTHULST 50.000,00   3,66472% 244.475,88 294.475,88 

IEPER 150.000,00   11,85333% 790.743,43 940.743,43 

KOEKELARE 8.580,00   2,52979% 168.763,95 177.343,95 

KOKSIJDE 350.000,00   15,94867% 1.063.946,25 1.413.946,25 

KORTEMARK 12.254,00   4,60414% 307.145,20 319.399,20 

LANGEMARK 8.018,00   2,13233% 142.249,13 150.267,13 



LO-RENINGE 3.330,00   1,92817% 128.629,49 131.959,49 

MESEN 980,00   0,69411% 46.304,53 47.284,53 

NIEUWPOORT 350.000,00 150.000,00 9,12796% 608.932,20 1.108.932,20 

POPERINGE 100.000,00   9,38028% 625.764,64 725.764,64 

VEURNE 350.000,00   7,41503% 494.661,52 844.661,52 

VLETEREN 3.674,00   1,42411% 95.003,31 98.677,31 

WERVIK 175.000,00   5,54806% 370.114,72 545.114,72 

ZONNEBEKE 12.365,00   3,38809% 226.021,71 238.386,71 

TOTAAL 2.129.169,00 150.000,00 100,00000% 6.671.065,65 8.950.234,65 

 
 
Artikel 7: 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de volgende modaliteiten, die integraal 
deel uitmaken van het akkoord over de financiële  verdeelsleutel: 
 

1. De hulpverleningszone Westhoek werkt kostenbewust en streeft maximale effici-
entie  na. 
 

2. Alle posten – toestand 01.01.2015 – blijven behouden tot eind 2018, voor zover 
ze voldoen aan de vereisten van de SAH (snelste adequate hulp), volgens de or-
ganisatie ervan op 31.12.2014. Slechts na overleg met en goedkeuring van de be-
trokken gemeente kan het netwerk van posten voor 31.12.2018 worden gereor-
ganiseerd. Elke wijziging moet de dienstverlening aan de bevolking garanderen in 
het kader van een efficiënte SAH in een netwerk van posten. 
 

3. De diensten dringende medische hulpverlening verzekerd door gemeentelijke 
brandweerposten gaan over naar de hulpverleningszone Westhoek. Deze worden 
op kostenefficiënte wijze georganiseerd. Noodzakelijke wijzigingen aan de organi-
satie van de ambulanceposten zullen, op vraag van de lokale overheid, beoor-
deeld worden door de zoneraad, samen met de impact ervan op het ambulance-
forfait van de post. 
 

4. De budgettaire context van de gemeentebesturen is beperkt en dus ook van de 
hulpverleningszone Westhoek. De federale toelagen worden eerst aangewend voor 
de financiering van de exploitatie van de zone. De financiering van de investerin-
gen gebeurt in de hulpverleningszone Westhoek bij voorkeur d.m.v. overboekin-
gen van overschotten op het exploitatiebudget of d.m.v. leningen. Indien nodig 
kan een investeringstoelage van de gemeenten worden gevraagd, a rato van de 
procentuele bijdrage in de brandweerwerking van het bewuste boekjaar.  
 

5. De hulpverleningszone Westhoek streeft naar  het meest efficiënt personeels-
bestand. 
 

6. De hulpverleningszone Westhoek streeft ernaar zoveel mogelijk taken uit te voe-
ren in een vorm van samenwerkingsverband met andere hulpverleningszones om 
het kostenplaatje  van de hulpverleningszone Westhoek te drukken en zo efficiënt 
mogelijk te werken. Aan de Gouverneur wordt gevraagd dergelijke samenwerking 
te stimuleren en te coördineren. 
 

7. De hulpverleningszone Westhoek engageert zich tot stringent budgetteren.  Gelet 
op de enorme financiële impact van de budgetten van de hulpverleningszone 
Westhoek op de gemeenten schaart iedere gemeente zich achter het algemeen 
principe van stringent budgetteren in de hulpverleningszone.  Dit betekent dat el-
ke kredietaanvraag jaarlijks dient grondig gemotiveerd te worden aan de zone-
raad om o.a. een aanwasbudgettering te vermijden. 



 
Artikel 8 : 
De hulpverleningszone Westhoek werd op 1 januari 2015 automatisch eigenaar van alle 
roerende goederen; inclusief de voertuigen van de brandweer. Om het budget van de 
hulpverleningszone Westhoek niet nodeloos te bezwaren, werd naar analogie van de poli-
tiehervorming het materiaal en de voertuigen ‘om niet’ overgedragen door iedere ge-
meente.  

Het rollend materieel ging over volgens volgende principes: 

- tussen de burgemeester en de hulpverleningszone Westhoek kan altijd een overeen-
komst gesloten worden die afwijkt van de principes van behoud in de post van herkomst 
van onderstaande goederen. (bv. in kader van doorschuif van nieuwe voertuigen) 

- de termijnen van behoud worden gerekend vanaf het eerste jaar van ingebruikname 
zoals blijkt uit de boekhouding/inventaris van elk bestuur en vermeld in de overdrachtin-
ventaris naar de hulpverleningszone Westhoek. 

Termijnen van behoud in post van het lokaal bestuur (als compensatie omdat de leningen 
niet overgedragen worden): 

- 15 jaar als ze voor 100% met eigen middelen of leningen door het lokaal be-
stuur zijn gefinancierd 
- 10 jaar als ze voor 50% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur 
zijn gefinancierd 
- 5 jaar als ze voor 25% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur 
zijn gefinancierd 

 
Na deze termijnen kunnen deze goederen verplaatst worden na beslissing door de orga-
nen van de hulpverleningszone Westhoek in het kader van een herverdelingsplan van 
middelen. 

Artikel 9: 
Wat de onroerende goederen betreft, wordt beslist dat de kazernes eigendom blijven van 
de gemeenten t.e.m. 2019 en dat deze gedurende die periode gratis ter beschikking 
worden gesteld van de hulpverleningszone. Als eigenaar van de kazerne blijft de ge-
meente instaan voor de verzekering, het onderhoud en herstel n.a.v. slijtage van de ge-
bouwen. Enkel het energieverbruik, water, internet, telefonie en schoonmaak zijn ten 
laste van de hulpverleningszone. 

 
Artikel 10: 
Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan mevrouw Fien Van 
den Bogaert, secretaris van de hulpverleningszone Westhoek en de heer Provinciegou-
verneur. 
 
 

5. Kennisname Jaarrekening 2016  OCMW Zonnebeke 

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 Jaarrekening  2016 OCMW Zonnebeke, dat ter beschikking gesteld werd van 
de Raadsleden. 

 Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen dd 14/04/2017 
 Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd 18/04/2017 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: NEE 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 
 De Financieel Beheerder geeft toelichting bij de Jaarrekening 2016 van het OCMW 

Zonnebeke. 
 
 Voornaamste kencijfers: 
 

OCMW 2016  2016 2015 2014 

     

     Opbrengsten 

    70 Verkopen en dienstprestaties € 266.538,91 € 253.464,32 € 140.113,58 

74 subsidies en bijdragen 

€ 
2.186.139,38 

€ 
1.874.076,70 

€ 
1.778.405,03 

75 Financiële opbrengsten € 1.170,37 € 28.840,82 € 38.259,93 

76 Uitzonderlijke Opbrengsten € 378.452,26 € 3.971,30 € 3.971,30 

Kosten 

 

      

60 Aankopen € 341,26 € 253,64 € 253,64 

61 Goederen en diensten € 332.454,03 € 137.643,67 € 147.480,96 

62 Loonkost 

€ 
2.024.602,02 

€ 
1.580.905,39 

€ 
1.222.684,59 

63 Afschrijvingen € 42.839,66 € 13.690,48 € 39.683,51 

64 Diverse kosten € 404.053,46 € 417.046,16 € 379.227,26 



65 Financiële Kosten € 85,17 € 176,51 € 870,62 

66 Uitzonderlijke Kosten   € 9.576,87 € 9.576,87 

Resultaat:  

 

€ 27.925,32 € 1.060,42 € 166.831,60 

 
 
 

Stemming 

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

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

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

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

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Art. 1: De Gemeenteraad neemt Kennis van de Jaarrekening 2016  van het OCMW Zon-
nebeke 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. 

 

6. Goedkeuring overeenkomst nr. 17/15 met de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid voor mededeling van persoonsgegevens voor de au-
tomatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die 
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

 Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, en wijzigingen 

 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten op-
zichte van de verwerking van persoonsgegevens, en wijzigingen 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Gemeenteraadsbeslissing van 13 februari 2017 houdende reglement op het heffen 
van een algemene gemeentebelasting – wijziging voor de aanslagjaren 2017 tot en 
met 2019 



 Het belastingsreglement hanteert verschillende tarieven voor gezinnen, gezinnen die 
bestaan uit 1 persoon, eenoudergezinnen en gezinshoofden die recht hebben op de 
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging 

 Aanvraag per mail dd. 1 maart 2017 van Katia Bonnez, dienst belastingen aan de 
kruispuntbank van de sociale zekerheid van de gegevens van de personen die recht 
hebben op een verhoogde tegemoetkoming per 1/1/2017, voor het verwerken van de 
algemene gemeentebelasting 2017 

 Brief van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 10 maart 2017 betreffende 
het afsluiten van een overeenkomst in het kader van het project ‘opvraging door pro-
vincies/gemeenten van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetko-
ming van de verzekering voor geneeskundige verzorging’ 

 Beslissing van de gemeenteraad van 10 april 2017 houdende goedkeuring reglement 
onderwijscheque, waarbij gezinnen die recht openen op de verhoogde tegemoetko-
ming recht hebben op een onderwijscheque 

 Beslissing van de gemeenteraad van 10 april 2017 houdende participatie aan de in-
tergemeentelijke Uitpas voor de Westhoek, waarbij een kortingstarief voorzien wordt 
voor rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0110-61399006 voor het huidige jaar: 4.200 
euro 

 Resterend krediet voor het huidig jaar: 400 euro 
 Geschatte kostprijs: 350 euro 
 Resterend krediet na deze beslissing: 400 euro (bedrag voor opvragen gegevens 

reeds vastgelegd bij bestelbon 2017/00418) 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Het is wenselijk voor de periode van 2017 tot en met 2019 een nieuwe overeenkomst 
af te sluiten met de kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het bekomen van de 
gegevens van de personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van 
de verzekering voor geneeskundige verzorging. 
Deze gegevens zijn nodig voor het opmaken van het kohier van de algemene ge-
meentebelasting.  Tevens zullen deze gegevens gebruikt worden voor het toekennen 
van een onderwijscheque en een kortingstarief bij deelname aan de Uitpas Westhoek 
aan personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. 

 

Stemming 

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

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

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

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

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 



Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt de overeenkomst in bijlage goed, met de mogelijkheid tot 
aanpassing zoals vermeld in de e-mail dd. 05/05/2017 vanwege de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid. 

 Afschrift van deze beslissing, met bijlage, zal overgemaakt worden aan de financiële 
dienst, belastingen en aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Willebroekkaai 
38 te 1000 Brussel. 

 
OVEREENKOMST: 
 
 

 
 
 

Overeenkomst nr. 17/15 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Zonnebeke voor de 
automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht heb-
ben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging, met toepassing van beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd 
op 4 juni 2013 en op 5 april 2016 

Tussen 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 
Willebroekkaai 38 te 1000 Brussel, 
vertegenwoordigd door de heer Frank Robben, administrateur-generaal, 
hierna “KSZ” genoemd, 
enerzijds 

en 

de gemeente Zonnebeke, 
Langemarkstraat 8 te 8980 Zonnebeke, 
vertegenwoordigd door de heer Dirk Sioen, burgemeester, 
hierna “gemeente” genoemd, 
anderzijds 

wordt overeengekomen hetgeen volgt. 

Artikel 1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 

Deze overeenkomst beoogt de mededeling, door de KSZ aan de gemeente, van de lijst van 
de inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging, uitsluitend met het oog op de automatische toekenning van een 
belastingvermindering of een ander aanvullend voordeel vastgesteld in het gemeentelijk 
reglement van 13 februari 2017 betreffende de algemene gemeentebelasting en in het 
reglement van 10 april 2017 betreffende onderwijscheques en betreffende participatie aan 
de intergemeentelijke Uitpas voor de Westhoek. 

De betrokken partijen verbinden er zich uitdrukkelijk toe om alle bepalingen van 
beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid 



en van de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013 en op 5 april 2016 na te leven. Deze 
overeenkomst kan in geen geval afbreuk doen aan de bepalingen van deze beraadslaging of 
aan de bepalingen van de regelgeving vermeld in artikel 8 van deze overeenkomst. 

De gemeente zal aan de KSZ de lijst van de inwoners die potentieel in aanmerking komen 
voor de belastingvermindering of het ander aanvullend voordeel (bij een 
belastingvermindering gaat het om de belastingplichtige inwoners) en een kopie van het 
hogervermeld gemeentelijk reglement overmaken. De betrokkenen worden geïdentificeerd 
aan de hand van hun identificatienummer van de sociale zekerheid. 

De KSZ zal de door de gemeente overgemaakte lijst eerst vergelijken met de 
persoonsgegevens die zij dienaangaande van de bevoegde openbare instellingen van sociale 
zekerheid heeft ontvangen, er vervolgens de personen die recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging op aanduiden en ze 
ten slotte terug aan de gemeente overmaken. 

De aldus door de KSZ aan de gemeente overgemaakte persoonsgegevens mogen 
uitsluitend worden gebruikt voor het doeleinde vermeld in het eerste lid. Ze mogen slechts 
worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het verwezenlijken van dat doeleinde en 
moeten daarna worden vernietigd. Ze mogen onder geen beding verder worden 
meegedeeld aan derden zonder machtiging van het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid en van de gezondheid. 

Artikel 2. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE MEDEDELING 

De KSZ kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele onjuiste inhoud of de 
eventuele onjuiste verspreiding van de persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens die door de bevoegde openbare instellingen van sociale zekerheid 
worden meegedeeld aan de KSZ geven de toestand weer op 1 januari van het lopende jaar, 
vóór de controle door de federale overheidsdienst Financiën. 

Artikel 3. UITWISSELINGSMETHODES 

Elke mededeling van persoonsgegevens tussen de betrokken partijen in het kader van deze 
overeenkomst gebeurt via filetransfer. De technische aspecten en de veiligheidsaspecten 
worden beschreven in de projectdocumentatie die beschikbaar is op de website van de KSZ 
(zie daartoe https://www.ksz.fgov.be/nl/diensten-en-support/diensten/voordelen-
toegekend-door-de-gemeenten- en-provincies). 

Enkel in uitzonderlijke gevallen en mits een bilateraal akkoord tussen de KSZ en de 
gemeente kunnen bij de mededeling van persoonsgegevens cassettes, diskettes of andere 
dragers worden gebruikt. 

De identiteit van de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging wordt meegedeeld aan de hand van een 
specifieke returncode. 

Artikel 4. VERANTWOORDELIJKE PERSONEN 

De gemeente zal aan de KSZ meedelen wie verantwoordelijk is voor, enerzijds, het 
overmaken van de lijst van de inwoners die potentieel in aanmerking komen voor de 
belastingvermindering of het ander aanvullend voordeel en, anderzijds, het ontvangen van 



de lijst van de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging. 

Artikel 5. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

Deze overeenkomst geldt van 2017 tot 2019 (de meegedeelde persoonsgegevens geven 
per jaar telkens de toestand op 1 januari van dat jaar weer). De duur van deze 
overeenkomst is maximaal vijf jaar en kan in geen geval de duur van het hogervermeld 
gemeentelijk reglement overschrijden. 

Deze overeenkomst kan enkel worden gewijzigd bij een door de beide partijen ondertekend 
aanhangsel en kan na het eerste jaar door de beide partijen worden opgezegd door middel 
van een aangetekende brief en met eerbiediging van een opzegtermijn van drie maanden. 

Artikel 6. KOSTENREGELING 

De totale kostprijs voor de mededeling van de persoonsgegevens door de KSZ aan de ge-
meente komt overeen met de eenheidsprijs van een bericht in het jaar voorafgaand aan het 
jaar van het leveren van de dienst, vermenigvuldigd met het aantal dienstige inputberichten 
van de gemeente, met een minimumbedrag van 323,00 euro (jaarlijks op 1 januari geïn-
dexeerd) en een maximumbedrag van 3.231,00 euro (jaarlijks op 1 januari geïndexeerd) 
(BTW niet van toepassing). 

De KSZ zal de door de gemeente overgemaakte lijst van de inwoners die potentieel in 
aanmerking komen voor de belastingvermindering of het ander aanvullend voordeel zo snel 
mogelijk verwerken en de gemeente achteraf uitsluitend per e-mail een schuldvordering 
bezorgen met een toelichting over de berekening van het verschuldigde bedrag. 

De gemeente zal vooraf aan de KSZ haar operationele e-mailadres meedelen. De KSZ zal 
dit operationele e-mailadres gebruiken als enig communicatiemiddel voor het bezorgen van 
de schuldvordering aan de gemeente. De verwerking van de door de gemeente 
overgemaakte lijst van de inwoners die potentieel in aanmerking komen voor de 
belastingvermindering of het ander aanvullend voordeel kan in elk geval slechts aangevat 
worden na deze mededeling van het operationele e-mailadres door de gemeente aan de 
KSZ. 

Een beschrijving van de toepasselijke regels is beschikbaar op de website van de KSZ (zie 
(www.ksz.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/about/organization/finances/fina
nces_01.html), in het document “nota met betrekking tot de financieringsprincipes voor de 

dienstverlening door de KSZ aan de instellingen die geen openbare instellingen van sociale 

zekerheid zijn”. 

De gemeente zal het bedrag storten op bankrekeningnummer 001-1950055-43 van de 
KSZ, uiterlijk binnen de zestig kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de 
schuldvordering op het door haar aan de KSZ meegedeelde operationele e-mailadres. Bij 
laattijdige betaling is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een 
bedrag van 25 euro als forfaitaire schadevergoeding verschuldigd. 

Artikel 7. PLICHT TOT INKENNISSTELLING VAN DE RAADSLEDEN 

De burgemeester van de gemeente verbindt zich ertoe alle gemeenteraadsleden van de 
gemeente in kennis te stellen van deze overeenkomst. De gemeente moet voorafgaandelijk 
aan de uitvoering van de werkzaamheden aan de KSZ een kopie bezorgen van het verslag 



van de vergadering tijdens dewelke de gemeenteraadsleden van de gemeente in kennis 
werden gesteld van deze overeenkomst. 

Artikel 8. TOEPASSELIJKE REGELGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK 

Bij de uitvoering van deze overeenkomst zijn de wet van 15 januari 1990 houdende 

oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens, hun respectieve uitvoeringsbesluiten en elke andere 
regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen 
onverkort van toepassing. 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil 
zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd. 

Artikel 9. OPHEFFING VAN VROEGERE OVEREENKOMSTEN 

In voorkomend geval vervangt deze overeenkomst de bestaande overeenkomst gesloten 
tussen de gemeente en de KSZ met betrekking tot het voorwerp bedoeld in artikel 1. De 
bestaande overeenkomst wordt opgeheven met ingang van de datum van inwerkingtreding 
van deze overeenkomst. 

Opgemaakt te Brussel op 19 april 2017  in minstens zoveel exemplaren als er 
belanghebbende partijen zijn en waarvan elke partij erkent er minstens één te hebben 
ontvangen. 

voor de KSZ: voor de Gemeente: 
 

 

 

 

  

F. ROBBEN 
Administrateur-generaal 

F. CLAEYS 
Gemeentesecretaris 

D. SIOEN 
Burgemeester 

 
 
 

7. Beslissing tot het vernieuwen van de huidige schoolraad Geluveld 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Onderwijs 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Nele Dael 
 

Wetgeving 

 Gelet op het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaam-
se Onderwijsraad, inzonderheid artikel 12 . 

 Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad doorgaans aflopen op 31 
maart 2017. 

 Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld door aanduiding vanuit de ou-
derraad. 



 Overwegende dat de gemeentelijke basisschool over een ouderraad beschikt 
 Overwegende dat de schoolraad bijgevolg door aanduiding zal worden samengesteld. 
 Gezien het advies van 21 maart 2017 van de schoolraad; 
 Gelet op het gemeentedecreet/de nieuwe gemeentewet. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 In de gemeenteschool was reeds een schoolraad. 
 Er waren niet meer kandidaten dan het aantal effectief te begeven mandaten bij ou-

ders en leerkrachten. 
 Er was geen vraag naar het oprichten van een pedagogische raad. 
 Procesverbalen in bijlage. 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De ouderraad te machtigen om hun vertegenwoordiging in de schoolraad in de ge-
meentelijke basisschool De Regenboog te Geluveld te vernieuwen. 

 

Stemming 

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

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

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

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

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt de samenstelling van de schoolraad van gemeentelijke basis-
school De Regenboog goed. 
 

 Volgende schoolraad kan van start gaan vanaf 1 april 2017: 

Vertegenwoordiging leerkrachten: Ivan Salomez – Liesbeth Delporte – Martine Leroy 
Vertegenwoordiging ouders: Ilse Beerland – Ilse Dewicke -  Joke Clarysse 
Gecoöpteerden: Hilde Ryckbosch – Koen Wolters- Franky Gryson 
 

8. Beslissing tot het vernieuwen van de huidige schoolraad Zonnebeke 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 



Naam schepen:Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Onderwijs 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Wouter Ballyn 
 

Wetgeving 

 Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijs-
raad, inzonderheid artikel 12, §1, laatste lid. 

 De schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding 
vanuit de ouderraad, de pedagogische raad en de leerlingenraad. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Schoolraden werden ingevoerd op 1 april 2005 via het decreet van 2 april 2004 be-
treffende participatie en de Vlaamse Onderwijsraad (hierna Participatiedecreet ge-
noemd). 

 Huidige mandaten van de schoolraad lopen af op 31 maart 2017. 
 Dit schooljaar loopt de derde periode van 4 schooljaren af, en dienen er voor een vol-

gende periode (2017-2021) nieuwe schoolraden te worden samengesteld. 
 Aanduiding kandidaten geleding  

 leerkrachten : personeelsvergadering dd. 7 februari 2017 
 gecoöpteerden : verslag voorzitter schoolraad 6 maart 2017  
 ouders : ouderraad dd. 31 januari 2017  

 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De nieuwe schoolraad werd samengesteld uit drie geledingen (leerkrachten, ouders, 
gecoöpteerden). Van elke geleding werden bij overeenkomst drie kandidaten gevon-
den.  De nieuwe schoolraad kan aanvangen vanaf ten vroegste 1 april 2017 tot 2021 

 

Stemming 

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

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

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

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

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt de samenstelling goed van de schoolraad van gemeentelijke 
basisschool De Zonnebloem. 



 
 Volgende schoolraad kan van start gaan vanaf 1 april 2017 :  

 
 Leerkrachten : Sarah Commeyne – Marjan Pattyn – Hilde Dejonckheere 
 Gecoöpteerden : Raf Dejonckheere – Mieke Verdoodt – Walter Dewulf  
 Ouders : Delphine Salomez – Purdey Vanhie – Lien Waerlop  

 

9. Goedkeuring bestek Silent City Meets Living City 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Sabine Vanderhaeghen 
Bevoegd voor: Toerisme – museum  
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Steven Vandenbussche 
 

Wetgeving 

 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 

 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klas-
sieke sectoren, en latere wijzigingen. 

 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsre-
gels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en la-
tere wijzigingen. 

 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmidde-
len inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten. 

 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Co-
dex over het welzijn op het werk. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 CWCG Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke is de belangrijkste herinnering aan de Slag 
bij Passendale. Met haar bijna 12.000 graven en 35.000 namen van vermisten is dit 
de grootste begraafplaats van de Commonwealth War Graves Commission ter wereld. 

 Op zaterdagavond 14 oktober 2017 willen we met ‘Silent City Meets Living City’ de 
vele slachtoffers van de Slag bij Passendale op Tyne Cot Cemetery herdenken. Op de-
ze symbolische locatie vertelt een serene klank- en lichtvoorstelling het verhaal van 
‘Passion-dale’ (het dal van het lijden). Daarnaast brengen we de graven ook symbo-
lisch tot leven door zoveel mogelijk mensen de grafstenen te laten belichten. Ook de 
namen op het vermistenmonument worden belicht. Gezien de grote omvang van de 
begraafplaats streven we er dus naar om zoveel mogelijk mensen deel te laten ne-
men aan dit reflectiemoment 

 Het project, dat in totaal op 100.000€ werd geraamd, wordt voor 60% gesubsidieerd 
door Toerisme Vlaanderen 

 Voor de uitvoering van het concept (klank en licht) willen we een bestek uitsturen 
naar verschillende gespecialiseerde firma’s 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0520-61399013 voor het huidige jaar: 75.500€ 
 Resterend krediet voor het huidig jaar: 62.393,04€ 
 Geschatte kostprijs:80.000€ 
 Geraamd Aandeel Gemeente : 32.000 Euro 
 Resterend krediet na deze beslissing  30.393,04 € 



 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja  

 Beleidsdomein: 1419/001/009 Een cultuurbeleid op maat van de mensen 
 Operationele doelstelling: 1419/001/009/001: Het Memorial Museum Passchendaele 

verder uitdiepen 
 Actie: 1419/001/009/001/016: Herdenkingsceremonie 1917 TCC 
 

Visum 

Visumplicht: Ja 
Datum visum: 19/04/17 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De dienst vraagt een goedkeuring van bestek, zodat we tijdig alles kunnen plannen 
voor dit project. Voor de gemeente Zonnebeke zal dit het belangrijkste herdenkings-
moment zijn in de herdenkingsperiode, omdat we mikken op een sereen moment 
waarbij we vooral lokale en regionale bevolking willen laten participeren 

 

Stemming 

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

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

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

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

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt het bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor dien-
sten met als voorwerp “Uitwerken van ontwerp en realisatie van een sereen 
klank- en lichtevent op Tyne Cot Cemetery voor evenement Silent City Meets 
Living City” goed en beslist dat deze zal worden bezorgd aan de volgende firma’s 

o Avalon, Kastanjestraat 18, 8560 Wevelgem 
o Niels Vanmarcke Lichttechniek, José Vermeerschplein 19, 8501 Heule 
o Hofnar, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare 
o Sylvester Productions, Dijkstraat 44, 3150 Wespelaar 
o Deltarent NV John & Jane, Industriestraat 16, 8755 Ruiselede 
o 4U-Renting. Esserstraat 28. 8550 Zwevegem 
o Creative Rental Solutions BVBA, Waterhoennest 68, 8501 Kortrijk 
o Solico, Onledegoedstraat 81, 8800 Roeselare 
o PVL Sound & Light BVBA Legeweg 123. Industriezone Lieverstede B-8020 

Oostkamp 
o Gi Van Aalst, Keizershoek 40, 8530 Harelbeke 

 

10. Reglement op de leurhandel ter gelegenheid van de Kenotek Ypres 
Rally 2017 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet - artikel 42 §3 - de bevoegdheden van de gemeenteraad 



- Naam burgemeester: Dirk Sioen, bevoegd voor politie & veiligheid  
- Naam behandelende ambtenaar : Dirk Sioen 

Wetgeving 

- Artikel 119 en 135 van de gemeentewet en gemeentedecreet artikel 42 §3 
- De wet van 25/06/1993 met betrekking op de uitoefening van ambulante activitei-

ten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005 
en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen van 8 tot en met 10 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- aanvraag van - ingediend door VZW SUPERSTAGE naar aanleiding van de Kenotek 
Ypres Rally 2017 – de Classic Ypres Rally 2017 en de Las Vegas Ypres Historic Rally 
2017 

- Artikel 3.3.1.2° van het gemeentelijk politiereglement goedgekeurd in de gemeen-
teraad van Zonnebeke op 11 februari 1988 

- Artikelen 5.1.1 tot en met 5.1.4° van het gemeentelijk politiereglement van Zonne-
beke 

- Raadsbesluit van 11 juli 2005 rubriek leurhandel en 8 juni 2009 houdende aanpas-
sing van de algemene politieverordening voor de ambulante activiteiten 

 

Advies van de dienst en motivatie 

Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door de talrijke aanwezigheid van ambulan-
te handelaars, de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang komt 

Overwegende dat om veiligheidsredenen, vooral binnen de snelheidsparcours, het aantal 
verkoopspunten van eetwaren en dranken dient beperkt te worden 

Overwegende dat het gebruik van voedingswaren de openbare orde kan verstoren en dat 
de veiligheid van de toeschouwers en wedstrijddeelnemers hierdoor in het gedrang zou 
kunnen komen 

Advies van Nico Van Oost – hoofdinspecteur politie Zonnebeke 
 

Stemming 

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

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

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

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

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 

Besluitvorming 

Vanaf 23 juni 2017 om 12.00 uur tot 24 juni 2017 om 24.00 uur wordt een verbod inge-
steld op het houden van ambulante activiteiten op het grondgebied van Zonnebeke, in-



zonderheid in de deelgemeenten Geluveld, Zandvoorde en Zonnebeke, tenzij men in het 
bezit is van een schriftelijke vergunning van de burgemeester van Zonnebeke. 

Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen tenzij zwaardere straf-
fen door andere wetten voorzien. 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:  
- De Heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 
- De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper 
- De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank   
- De technische dienst van de gemeente Zonnebeke 
- Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54, 8900 Ieper 
- De lokale politie Zonnebeke 
- De brandweercommandant 
- De mobiliteitsambtenaar Blancke Patrick 
- De organisator. 
 

11. Reglement op de leurhandel ter gelegenheid van de Omloop van 
Vlaanderen 2017 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet - artikel 42 §3 - de bevoegdheden van de gemeenteraad 
- Naam burgemeester: Dirk Sioen, bevoegd voor politie & veiligheid  
- Naam behandelende ambtenaar : Dirk Sioen 

Wetgeving 

- Artikel 119 en 135 van de gemeentewet en gemeentedecreet artikel 42 §3 
- De wet van 25/06/1993 met betrekking op de uitoefening van ambulante activitei-

ten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005 
en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen van 8 tot en met 10 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- aanvraag - ingediend door de vzw Automobielclub Midden Vlaanderen naar aanlei-
ding van de 58ste Internationale Autorally “Omloop van Vlaanderen” 

- Artikel 3.3.1.2° van het gemeentelijk politiereglement goedgekeurd in de gemeen-
teraad van Zonnebeke op 11 februari 1988 

- Artikelen 5.1.1 tot en met 5.1.4° van het gemeentelijk politiereglement van Zonne-
beke 

- Raadsbesluit van 11 juli 2005 rubriek leurhandel en 8 juni 2009 houdende aanpas-
sing van de algemene politieverordening voor de ambulante activiteiten 

 

Advies van de dienst en motivatie 

Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door de talrijke aanwezigheid van ambulan-
te handelaars, de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang komt 

Overwegende dat om veiligheidsredenen, vooral binnen de snelheidsparcours, het aantal 
verkoopspunten van eetwaren en dranken dient beperkt te worden 



Overwegende dat het gebruik van voedingswaren de openbare orde kan verstoren en dat 
de veiligheid van de toeschouwers en wedstrijddeelnemers hierdoor in het gedrang zou 
kunnen komen 

Advies van Nico Van Oost – hoofdinspecteur politie Zonnebeke 
 

Stemming 

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

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

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

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

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 

Besluitvorming 

Op vrijdag – 1 september 2017 en zaterdag – 2 september 2017 wordt van 7.00 uur tot 
24.00 uur een verbod ingesteld op het houden van ambulante activiteiten op het grond-
gebied van Zonnebeke, inzonderheid in de deelgemeente Passendale, tenzij men in het 
bezit is van een schriftelijke vergunning van de burgemeester van Zonnebeke. 

Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen tenzij zwaardere straf-
fen door andere wetten voorzien. 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:  
- De Heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 
- De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper 
- De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank   
- De technische dienst van de gemeente Zonnebeke 
- Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54, 8900 Ieper 
- De lokale politie Zonnebeke 
- De brandweercommandant 
- De mobiliteitsambtenaar Blancke Patrick 
- De organisator. 
 

12. Reglement op de leurhandel ter gelegenheid van de zonnebatjes 
2017 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet - artikel 42 §3 - de bevoegdheden van de gemeenteraad 
- Naam burgemeester: Dirk Sioen, bevoegd voor politie & veiligheid  
- Naam behandelende ambtenaar : Dirk Sioen 

Wetgeving 

- Artikel 119 en 135 van de gemeentewet en gemeentedecreet artikel 42 §3 
- De wet van 25/06/1993 met betrekking op de uitoefening van ambulante activitei-

ten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005 
en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen van 8 tot en met 10 

 



Documenten en voorgeschiedenis 

- Aanvraag van de vzw Zonnebatjes naar aanleiding van de Zonnebatjes 2017 
- Artikel 3.3.1.2° van het gemeentelijk politiereglement goedgekeurd in de gemeen-

teraad van Zonnebeke op 11 februari 1988 
- Artikelen 5.1.1 tot en met 5.1.4° van het gemeentelijk politiereglement van Zonne-

beke 
- Raadsbesluit van 11 juli 2005 rubriek leurhandel en 8 juni 2009 houdende aanpas-

sing van de algemene politieverordening voor de ambulante activiteiten 
 

Advies van de dienst en motivatie 

Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door de talrijke aanwezigheid van ambulan-
te handelaars, de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang komt 

Overwegende dat om veiligheidsredenen, vooral binnen de snelheidsparcours, het aantal 
verkoopspunten van eetwaren en dranken dient beperkt te worden 

Overwegende dat het gebruik van voedingswaren de openbare orde kan verstoren en dat 
de veiligheid van de toeschouwers en wedstrijddeelnemers hierdoor in het gedrang zou 
kunnen komen 

Advies van Nico Van Oost – hoofdinspecteur politie Zonnebeke 
 

Stemming 

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

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

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

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

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 

Besluitvorming 

Op 3 en 4 juni 2017 wordt van 10.00 uur tot 24.00 uur een verbod ingesteld op het hou-
den van ambulante activiteiten op het grondgebied van Zonnebeke, inzonderheid in de 
deelgemeente Zonnebeke, tenzij men in het bezit is van een schriftelijke vergunning van 
de burgemeester van Zonnebeke. 

Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen tenzij zwaardere straf-
fen door andere wetten voorzien. 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:  
- De Heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 
- De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper 
- De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank   
- De technische dienst van de gemeente Zonnebeke 
- Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54, 8900 Ieper 
- De lokale politie Zonnebeke 
- De brandweercommandant 
- De mobiliteitsambtenaar Blancke Patrick 



- De organisator. 
 

13. Toegevoegd punt wegens hoogdringendheid: Goedkeuren van de 
agenda van de algemene vergadering van FIGGA dd. 23 juni 2017 

De voorzitter vraagt ter zitting tot toevoeging van volgend agendapunt aan de 
dagorde: ‘FIGGA - Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van 
Figga dd. 23 juni 2017’ 

Toevoeging van dit punt aan de dagorde wordt unaniem goedgekeurd 
 

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 23 juni 
2017 per aangetekende schrijven van 21 april 2017 ( postregistratie 2017/0459 );  

- 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 22 maart 2013 om 19.15 uur te Kuurne 
per aangetekende schrijven van 21 april 2017 - postregistratie 2017/0459 met vol-
gende agenda: 

o Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
o Jaarrekening 2016 
o Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
o Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
o Statutaire benoemingen en mededelingen 

 

Advies van de dienst 

- Postregistratie 2017/0459 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. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

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

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

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

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

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Artikel 1 
 
De raad hecht haar goedkeuring aan de agenda van deze jaarvergadering en de daarbij 
horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten: 
 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2016 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
5. Statutaire benoemingen en mededelingen 

 
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 23 juni 2017 op te 
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbe-
sluit 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 
 

14. Toegevoegd punt wegens hoogdringendheid: Aanduiden van een ver-
tegenwoordiger en plaatsvervanger in de FIGGA 

De voorzitter vraagt ter zitting tot toevoeging van volgend agendapunt aan de 
dagorde: ‘FIGGA – Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in 
de Figga’ 

Toevoeging van dit punt aan de dagorde wordt unaniem goedgekeurd 
 

Bevoegdheid  

Gemeentedecreet - artikel 42 
Naam vertegenwoordiger : Luk Hoflack / Dirk Sioen (plaatsvervanger) 
Bevoegd voor : de intercommunale Figga 
Naam behandelende ambtenaren : H. De MuytHenk De Muyt 
 

Wetgeving  

- De gemeenteraad is op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 



- Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging 
FIGGA. 

- Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-
deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene vergade-
ring van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aandui-
den uit de leden van de gemeenteraad; 

- Gelet op artikel 26 van de statuten van Figga; 
- Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algeme-

ne vergadering van FIGGA die bijeengeroepen wordt op 23 juni 2017 per aangete-
kende schrijven van 21 april 2017 ( postregistratie 2017/0459 );  

- 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 gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering 
van FIGGA die bijeengeroepen wordt op 23 juni 2017 om 12.00 uur te Salons 
Mantovani, Oudenaarde per aangetekende schrijven van 21 april 2017- postregi-
stratie 2017/0459 met volgende agenda: 

o Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
o Jaarrekening 2016 
o Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
o Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
o Statutaire benoemingen en mededelingen 

 

Advies van de dienst 

- Vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel 
 

Stemming 

Aantal stembriefjes:   21 

Vertegenwoordiger:   1 onthouding, 20 ja-stemmen voor Luk Hoflack 

Plaatsvervanger:  1 onthouding, 1 ja-stem voor Patrick Denorme, 19 ja-stemmen voor 
Dirk Sioen 

 

Besluitvorming 

- De raad stelt navermelde personen aan om deel te nemen aan de algemene verga-
dering van FIGGA op 23 juni 2017 

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 de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten 

- 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. 



 
 

15. Toelichting op verzoek van raadslid Bryon: Financiën AGB MMP1917 

 Raadslid Bryon verzoekt om toelichting m.b.t. de financiën van AGB MMP1917.  
Schepen Vanderhaeghen en de financieel beheerder geven uitleg omtrent de financi-
en van AGB MMP1917 

 

Geheime zitting 

16. Toelichting omtrent drie vragen van raadslid Bryon 

 Op verzoek van raadslid Bryon wordt toelichting gegeven omtrent drie aangebrachte 
vragen  

De Secretaris Voorzitter gemeenteraad 

F. Claeys J. Vandoolaeghe 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 

De volgende gemeenteraad gaat door op maandag 26 juni 2017 
om 20.00 uur te Zonnebeke. 


