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De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 26 juni 2017 

De notulen van de gemeenteraad dd. 26 juni 2017 worden ter goedkeuring voorgelegd. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting dd. 26 juni 2017 unaniem goed  
 

2. Kennisname informatieveiligheidsplan 2017-2020 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

 Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 



 Wet van 08 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 

 Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 
 Het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005 en latere wijzigingen Richtsnoeren met betrek-

king tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in steden en gemeenten, in 
instellingen die deel uitmaken van het netwerk dat beheerd wordt door de kruispunt-
bank van de sociale zekerheid en bij de integratie OCMW – gemeente 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

Door een steeds groter wordend belang aan informatiebeveiliging, is er doorheen de ja-
ren heel wat regelgeving hieromtrent tot stand gekomen, zo ook voor elke stad, gemeen-
te en/of sociale zekerheidsinstelling. Deze regelgeving en richtlijnen omvatten ondermeer 
de algemene voorwaarden m.b.t. de verwerking & beveiliging van persoonsgegevens, het 
aanstellen van een verantwoordelijke die hierop toeziet (m.a.w. een informatieveilig-
heidsconsulent), het opstellen van een informatiebeveiligingsplan & -beleid en machti-
gingsverplichtingen. 
 
Het niet naleven van de toepasselijke wetgeving en regelgeving is strafbaar. Zo kan de 
verwerking en/of gegevensstroom worden stopgezet, machtigingen kunnen terug worden 
ingetrokken, de toegang tot de Kruispuntbank kan worden afgesloten en bij inbreuken 
kan dit leiden tot schadeclaims, boetes, enz. Daarnaast kan het verlies van gegevens of 
het door onbevoegden kennisnemen of manipuleren van bepaalde informatie, ernstige 
gevolgen hebben voor onze dagelijkse werking en kan dit ook leiden tot imagoschade. 
Ernstige incidenten hebben mogelijk negatieve gevolgen voor burgers, bedrijven, part-
ners, de eigen organisatie en mogelijks zo ook met politieke consequenties. Informatie-
veiligheid is daarom van groot belang. 
 
Om binnen het gemeentebestuur te kunnen voldoen aan de wettelijke opgelegde infor-
matieveiligheids- verplichtingen, richtlijnen en normen, werd op 12 september 2016 door 
het college van burgemeester en schepenen intern een informatieveiligheidsconsulent 
aangeduid. Daarnaast werd diezelfde persoon op 19 september 2016 door de OCMW-
raad ook aangesteld voor het OCMW van Zonnebeke. Via een akkoordverklaring heeft de 
raad van bestuur van het AGB Memorial Museum Passchendaele 1917 op 27 april 2017 
verklaard alle richtlijnen inzake informatieveiligheid te respecteren en het gemeentelijk 
informatieveiligheidsplan te volgen. Sinds 13 april 2016 is er een werkgroep informatie-
veiligheid met als vaste leden: de informatieveiligheidsconsulent, de secretaris, de ICT-
coördinator, het diensthoofd burgerzaken, het diensthoofd sociale dienst & thuiszorg-
dienst en de preventieadviseur. 
 
Het doel van informatieveiligheid is in eerste instantie het herkennen van bedreigingen, 
zwakheden en risico’s ten opzichte van informatie. Om zicht te krijgen op de risico’s om-
trent informatieveiligheid binnen een organisatie, dient er eerst een risicoanalyse ge-
maakt te worden. Op basis hiervan kan men dan een informatieveiligheidsplan & -beleid 
opstellen en de budgettering bepalen. De doorlooptijd van het hele traject, m.a.w. van 
risicoanalyse tot een initieel informatieveiligheidsplan, bedraagt c.a. twaalf maanden. De 
totale opvolging van het informatieveiligheidsplan duurt meestal drie jaar. Een informa-
tieveiligheidsplan bevat een inventarisatie van de huidige toestand inzake informatievei-
ligheid binnen de volledige organisatie (zie bijlagen). Eventuele aandachtspunten en/of 
probleemsituaties kunnen hierin worden aangehaald om aldus de nodige adviezen te 
formuleren die probleemsituaties kunnen verhelpen. Op basis van de inventaris van de 
vastgestelde risico’s, voortkomende uit een risicoanalyse, wordt er een actieplan opge-
maakt om deze zwakke punten binnen een aanvaardbare termijn weg te werken. Dit 
vergt een afweging tussen enerzijds de aard van de gegevens en potentiële risico’s en 
anderzijds de implementatie, prioriteiten en kosten van de overeenstemmende beheers-
maatregelen. Het is een verzameling van maatregelen en afspraken betreffende de be-
veiliging van systemen en informatie. Typisch wordt een informatieveiligheidsplan opge-



steld voor een termijn van 3 (tot 5) jaar, waarbij jaarlijks de situatie wordt herzien en 
eventueel bijgestuurd in functie van de noden, vastgestelde risico’s en prioriteiten van de 
organisatie. 

 
Ongeaccepteerde risico’s  
 

 
Geaccepteerde risico’s  
 

 
Verdeling richtsnoeren versus risico’s  
 
Gelet op de lange doorlooptijd van voormeld traject, is het als organisatie aangewezen 
om in een beginfase slechts de focus te leggen op een beperkt aantal prioritaire risico’s 
en te nemen maatregelen. Na intern overleg heeft de werkgroep informatieveilig-

heid op 18 mei 2017 een selectie gemaakt van 23 risico’s die als eerste zullen 
worden aangepakt. Van deze selectie werden er tussen de opstart en de goed-

keuring van het informatieveiligheidsplan al 8 acties voltooid. De overige 15 

risico’s staan vaak met elkaar in verband en in het actieplan staat een overzicht 

van mogelijke maatregelen die op korte en/of op lange termijn genomen kun-

nen worden. 
 
Voormeld document kan dan ook heden aangewend worden als een initieel in-

formatieveiligheidsplan. Informatiebeveiliging is een beleidsverantwoordelijkheid van 
het bestuur. Door de toenemende afhankelijkheid van informatie en computersystemen, 
kunnen steeds meer nieuwe kwetsbaarheden en risico’s optreden. Het is daarom van 
belang hiertegen adequate maatregelen te nemen.  
 
Bijlagen:  

 Informatieveiligheidsplan (incl. actieplan) 
 Risicoanalyse  
 Maturiteitsmeting  

 

Financieel 



 Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Gunstig advies werkgroep informatieveiligheid dd. 26 mei 2017 
 Gunstig advies managementteam dd. 06 juni 2017 
 Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen dd. 12 juni 2017. 
 

Stemming 

Kennisname  
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad neemt kennis van het informatieveiligheidsplan 2017-2020. 
 De stand van zaken van het stappenplan zal opgenomen worden in de rapportage 

m.b.t. “Interne controle & risicoanalyse”. 

3. Aanpassing zonale verordening Arro Ieper met ingang vanaf 01 no-
vember 2017  

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

 Artikel 42 § 3 van het gemeentedecreet; 
 Artikel 135 § 2 van het gemeentedecreet  
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 08 februari 2016 houdende de goedkeuring van 

de zonale verordening. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

Eerste evaluatie van de zonale politieverordening (ZV) PZ Arro Ieper 

In het Politiecollege van 16/9/16 werd beslist dat er een evaluatie van het de ZV moest 
gebeuren tegen eind 2016.  Derhalve werd op 28/9/16 door de Korpssecretaris een mail 
gestuurd naar alle burgemeester en secretarissen van de zone met de vraag hun opmer-
kingen tegen 15/11/16 aan mij over te maken.  Vanuit Heuvelland werd wat uitstel ge-
vraagd wegens het overlijden van de dossierbeheerder binnen de gemeenteadministratie.  
Van Ieper heb ik de opmerkingen ontvangen op 17/1/17. 
Op de vergadering lokale coördinatoren werd navraag gedaan of er intern onze zone in-
houdelijke opmerkingen waren.  Deze bleken er niet te zijn.  De intussen getroffen lokale 
verordeningen per gemeente werden opgevraagd en meegenomen in deze analyse. 
Deze nota werd besproken in het Politiecollege van 17 februari 2017.  In het tweede deel 
van deze nota vindt u het resultaat van de besprekingen. 

Deel I 



 

Ontvangen bemerkingen: 

 Stad Wervik: 
 vanuit de administratie: 

 alle inbreuken of overtredingen worden volgens de artikels van de nieuwe ZV 
bestraft met een boete tussen 0 en 350 euro, deze staan niet gespecificeerd 
per overtreding of inbreuk 
In de originele zonale verordening die in alle gemeenten is goedgekeurd is de 
strafmaat per inbreuk gespecificeerd met minimum en maximum 
straf,rekeninghoudende met de zwaarte, mate van gevaar, mate van overlast 
voor anderen, …  
Wervik is de enige gemeente (Stad) die voor alle inbreuken de zonale veror-
dening heeft gewijzigd en eenzelfde strafmaat op alle inbreuken  van 0 tot 350 
euro heeft toegepast ……  Jammer, want net dat was één van de positieve op-
merkingen van het parket van Westvlaanderen omdat dit een betere rechtsze-
kerheid biedt aan de bevolking.  

 er was een particulier probleem over het al of niet kunnen opmaken van een 
verslag in ISLP voor een lokale verordening.   
Dit werd via het LC opgelost. 

 vanuit de politiek: 
 Op 15/11/16 krijgt de Zonechef een mail van CDenV Wervik met enkele op-

merkingen over de verordening.  Er werd hen op de gemeenteraad van Wervik 
gezegd de opmerkingen over de ZV rechtstreeks over te maken aan de Politie-
zone.  Het is als dossierbeheerder dus niet duidelijk in hoeverre deze opmer-
kingen door het gemeentebestuur gedragen of geweerd worden 
 in Wervik wordt 100% afgeweken van  de ZV voor wat betreft de hoogte 

van de boetes (allemaal tussen 0 en 350 euro).  Men vraagt zich af of de 
toepassing van het reglement hetzelfde zal zijn en als er wel sprake kan 
zijn van een ZV. 

 in de gemeenteraad van 28/6/16 werd de alternatieve straf voor meerder-
jarigen ingevoerd.  Het zou een goede zaak zijn dat ook in andere gemeen-
ten van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. 
Het procedure reglement werd niet zonaal geregeld, maar per gemeente, 
omdat er hier en daar procedurele en administratieve verschillen in zitten 
die geen impact hebben op de inbreuken.  

 enkele bemerkingen die blijkbaar al in april en november in de gemeente-
raad ter sprake waren gekomen: 
 In vergelijking met het vorig reglement in Wervik zijn er een aantal 

grondige wijzigingen voor landbouwers in werking getreden op 13 april. 
We vinden dat er minstens een grondig gesprek met de landbouwers 
dient te gebeuren en de teksten desgevallend moeten aangepast wor-
den en op die punten terug naar de oude tekst moet gegrepen worden. 
Betreft: 
 art 2.3.2.3 onderhoud van ingebuisde veldopritten door de gemeente 
en niet door de aanpalende eigenaar 
art 2.3.2.6 modder op de weg: willen geen verplichte melding.  Dit is 
de uitvoering van het actieplan modder op de weg van de Gouverneur 
waarin de melding verplicht staat. 
art 2.10.1 loslopend vee (zij die vee, trek-, last- of rijdieren op ander-
mans grond doen of laten lopen ten tijde dat die  grond met veldvruch-
ten bezet is), bijkomende vermelding 'met uitzondering van onopzette-
lijke uitbraak'.  Bijkomende vermelding lijkt me niet nodig. 
art 4.5.1 vogelschrikkanon: de uren van de 'nacht' (22u-06u) hanteren 
ipv 21.30u - 06u 

 Ten tweede zijn wij nog steeds bezorgd over de invoering van het verbod voor -16-
jarigen op fuiven als er een drankvergunning is afgeleverd. We zien dat er gretig ge-
bruik wordt gemaakt van de uitzondering voorzien in het reglement op deze regel. 



Waarom dan niet van de uitzondering de regel maken en een uitzondering voorzien 
voor deze gemeenten die het verbod -16-jarigen bij het afleveren van een drankver-
gunning toch wil handhaven op zijn grondgebied ? Dit zou een grote vereenvoudiging 
betekenen in het merendeel van de gemeenten. 

 Wij vragen om artikel 2.9.1.1. te vervangen door : “bij een fuif dienen maatregelen 
genomen te worden om ervoor te zorgen dat -16 jarigen geen alcohol kunnen kopen 
of verbruiken. In geval een organisator op een event sterke dranken schenkt, moeten 
maatregelen genomen worden zodat de -18 jarige geen sterke drank kan kopen of 
verbruiken. De organisator kan hiervoor werken met aparte bandjes. Het staat de 
gemeente vrij in de machtiging extra maatregelen op te leggen aan de organisatoren 
indien de voorgestelde maatregelen niet afdoende lijken.”  

 Motivatie : de wet is – terecht – zeer streng inzake het verbod op verbruik door of 
verkoop aan -18 jarigen van sterke drank. Het systeem van de bandjes die fuiforga-
nisatoren hanteren werkt goed. Het verbieden van de toegang van een -16 jarige tot 
een fuif, events en feesten als een sterke drankvergunning is afgeleverd voor het 
feest is niet werkbaar en niet wenselijk. Er mag geen identiteitscontrole gebeuren 
door een niet-politieman. Er is geen reden om strenger te gaan dan de huidige wet-
geving. Wij pleiten tegelijk om maatregelen te nemen naar preventie toe tegen het 
alcoholverbruik van minderjarigen en meerderjarigen op ons grondgebied. Preventie 
is minstens even en nog belangrijker dan repressie.  Dit punt werd bij de opmaak van 
de ZV uitvoerig besproken en weloverwogen geformuleerd.  In de huidige maat-
schappelijke context is dit artikel zeker relevant.  Op wetenschappelijk gebied smeekt 
men om de leeftijd voor alcohol naar 18j te brengen, een debat dat ook op de politie-
ke agenda begint te staan. 

 Art. 2.9.1.5 – specifiëren aan welke voorwaarden deze “twee personen 
met een veiligheidsopdracht” aan moeten voldoen Motivatie : duidelijk 
maken welke hogere regelgeving er van toepassing is op deze “perso-
nen met een veiligheidsopdracht” om hun taak naar behoren te kunnen 
uitoefenen. Deze personen vallen meestal buiten enige regelgeving.  
Het is pas als de omstandigheden voor een 'interne bewakingsdienst' 
vervuld zijn dat men onder deze wetgeving valt.  Alles daarbuiten komt 
onder de algemene noemer 'openbare veiligheid'.  Het is misschien wel 
aangewezen hiervoor +18jarigen in te zetten en dit dan ook in het arti-
kel op te nemen. 
 

 Een actief communicatie-plan opmaken om de burger te sensibiliseren 
over zijn rechten en plichten.  
Motivatie : Dit reglement gaat in Wervik onmiddellijk de dag na de ge-
meenteraad – 13 april 2016 – in voege. Volgens de politieraad van 17 
december 2015 moest de periode van 01 januari tot 01 april 2016 o.a. 
benut worden om de bevolking te informeren en te sensibiliseren. Dit is 
niet gebeurd in Wervik. Wij hopen dat dit nu zo vlug en zo breed moge-
lijk gebeurt !   Op de vergadering van de 'Westhoek secretarissen' dd 
5/2/16 werd het communicatieplan van de ZV besproken.  Items wer-
den over de verschillende gemeenten verdeeld, elk zou dit ten gronde 
verwerken in bruikbare teksten en dergelijke om dan uiteindelijk alles 
met elkaar te delen.  Voor zover ik weet is hierin niets gebeurd.  An-
derzijds ben ik als dossierbeheerder gastspreker geweest voor de Wer-
vikse cultuurraad waarin de volledige verordening werd toegelicht. 
 

 Afdeling II – art. 1.5.3 Duidelijk specifiëren welke ambtenaren bevoegd 
zijn om inbreuken vast te stellen en een PV op te stellen op Werviks 
grondgebied inzake overtredingen op de bepalingen van afval.   Dit 
heeft geen rechtstreekse link met de ZV maar wel met het procedure 
reglement van de gemeente Wervik.   
 



 De opmaak van een protocol met de procureur rond de toepassing van 
GAS. De ZV werd besproken op de Zonale Veiligheidsraad 17/10/14.  
Hierin werd beslist om geen protocol op te maken. 
 

 In de gemeenteraad van 8 november 2016 hebben wij geïnterpelleerd 
en gevraagd of de evaluatie grondig zou gebeuren ook in Wervik. Blijk-
baar is er maar 4 weken tijd gegeven aan de gemeenten om dit regle-
ment te evalueren, volgens het antwoord dat wij mochten ontvangen in 
de raad.  In het Politiecollege van 16/9/16 werd beslist dat er een eva-
luatie zou gestart worden.  Op 28/9/16 hebben alle burgemeesters en 
secretarissen een mail gekregen van de Korpsssecretaris.  Er waren 
toen nog 7 weken tot 15/11/2016. 
 

 Wij brachten in die gemeenteraad een andere problematiek aan bod nl. 
de wildparkeerders en overlast aan de nachtwinkels van voornamelijk 
Franse nummerplaten. Wij willen vragen of er via het GAS-reglement 
nog beter en efficiënter kan opgetreden worden in deze problematiek. 
In Wervik leeft alvast de idee dat er momenteel niet wordt opgetreden. 
Zie ook bijgaand krantenartikel. Het is erg dat handelaars zelf het heft 
in handen nemen, hier door een huurcontract stop te zetten, om aan de 
problematiek iets te doen. Altijd staan auto’s rond de twee nachtwin-
kels in Wervik fout geparkeerd met wielen op de trottoirs of gewoon de 
auto op de straat zonder passagier etc … . Bestaan er geen mogelijk-
heden om ook parkeerovertredingen te depenaliseren via het GAS-
reglement. Wij vragen om dit mee te nemen in de evaluatie en dit des-
gevallend ook uit te voeren.  Op dezelfde Zonale Veiligheidsraad van 
17/10/14  werd beslist om geen GAS te voorzien voor verkeersinbreu-
ken.  Sowieso is controle noodzakelijk, ongeacht welke regels er wor-
den gebruikt.  Dit is lokaal op te volgen. 
 

 Stad Poperinge: 
Vanuit de administratie, na ruggespraak met de brandweer en een gekend vuurwerkma-
ker uit de regio, stelt men voor om enkele kleine wijzigingen door te voeren inzake 'spek-
takelvuurwerk': 
art 2.7.2.4: 'vuurwerkmaker' vervangen door 'operator ter plaatse', en de eerste alinea 
aanvullen met de vermelding 'Deze die steeds minstens 18 jaar oud te zijn.'  Een alinea 
toevoegen met: 'Er dient gebruik gemaakt te worden van mortieren en alles moet zoda-
nig geplaatst worden dat ze niet kunnen omvallen tijdens het afschieten.' 
art 2.7.2.5   '... de burgemeester of zijn afgevaardigde' aanvullen met 'in samenspraak 
met de operator ter plaatse' 
art2.7.2.6 1°(afscherming met zandzakken, wordt nooit gedaan) vervangen door '1° De 
afstand van de ontstekingsplaats tot gebouwen bedraagt steeds minstens 8 meter.' 
art 2.7.2.6 aanvullen met ' ...pyrotechnisch materiaal wordt indien mogelijk een veilig-
heidszone ...' 
art 2.7.2.6 4° 'voldoende' vervangen door 'minstens 2' 
art 2.7.2.6 6° 'vuurwerkmaker' vervangen door 'operator ter plaatse' 

 
 Stad Ieper: 

 Vanuit de administratie, na overleg met verschillende diensten, werden volgende 
opmerkingen overgemaakt: 

 “Art. 2.6.2. ivm kampvuur:  4e opsommingsteken is mijns inziens in strijd met ver-
soepelde bepaling van Veldwetboek: Zij die op het veld vuur aansteken op minder 
dan honderd meter afstand van huizen, [...] heiden, boomgaarden, hagen, graan, 
stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd.  
Kampvuur aansteken op minder dan 100m van bossen, zoals vroeger, is dus achter-
haald.  Een minder strenge bepaling werd opgenomen in het Bosdecreet: Artikel 99 
[...] In alle bossen en binnen een afstand van [vijfentwintig] meter tot de bossen [is 



het] verboden [vuur te maken in de open lucht], om welk motief dan ook, behoudens 
[in uitvoering van een goedgekeurd beheersplan of behoudens een] machtiging door 
het [Agentschap] [en] met uitzondering van wettelijk verplichte verbrandingen. [De 
Vlaamse Regering kan desgewenst nadere voorwaarden bepalen.] Voorstel: ‘bossen’ 
schrappen?  

 Afdeling 2 en Afdeling 3: … in voor het publiek toegankelijke inrichtingen: toe-

voegen dat het hier gaat om zalen andere dan milieuvergunde zalen (in een 

milieuvergunning is bovengemeentelijk einduur, frequentie en capaciteit opge-

nomen).  Nu is er al paar keer discussie geweest tussen politie en jeugddienst 

omtrent deze bepaling.  Een milieuvergunning (afgeleverd door Vlaanderen) 

staat echter boven de politieverordening. Vanuit de Jeugdraad: In het begin 

veel onduidelijkheid over wat nu binnen de reglementering valt of niet (Fenix 

is Vlaamse regelgeving en dus een uitzondering wat betreft de sluitingsuren). 

In het begin was hier onduidelijkheid over bij de politie, maar dit is na overleg 

goed gecommuniceerd vanuit de politie naar de agenten zelf toe, dus vormt op 

heden geen probleem meer. 

 Artikel 4.1.5.: fuiven, feesten, evenementen in tent met privaat karakter moe-

ten toch worden gemeld via meldingsfiche. De Vlarem-toelating is niet van 

toepassing op privaat gebeuren (woning, tuin).  Het kan niet de bedoeling 

voor familiefeesten in of aan de eigen woning een meldingsfiche in te die-

nen?  Wel indien dit op een andere locatie gebeurt, dan is Vlarem ook van 

toepassing. In het kader van 'openbare overlast' is het net wel de bedoeling 

dat private feesten onder bepaalde voorwaarden (in tent en doorlopen na 

zonsondergang) worden gemeld. 

 Artikel 4.2.1.1.-4: - is het niet zinvol ergens een link naar zaalcapaciteit toe te 

voegen (de organisator dient maatregelen te treffen opdat het aantal aanwe-

zigen in de zaal de zaalcapaciteit niet kan overschrijden’) Deze link is opgeno-

men in art 2.9.1.4 waarin de berekening van de zaalcapaciteit is opgenomen 

en het feit dat de organisator dienst aan te tonen hoe op een systematische 

wijze de norm wordt toegepast en bewaakt. 

 in zalen mag er een uur meer muziek gemaakt worden dan vroeger, ook bin-

nen bebouwde kom (vb. zaal Familiekring veroorzaakt hierdoor extra hinder)  

Klopt  
Artikel 4.2.1.3./4.2.2.3.: voor het maken van muziek is een expliciete toelating toegewe-
zen aan het College (Vlarem) en niet aan de burgemeester. Ofwel kunnen we zeggen dat 
de afwijking van de ZV toekomt aan de burgemeester en het College beslist over de mu-
ziek cfr Vlarem.  Ofwel laten we onmiddellijk het College beslissen over eventuele afwij-
kingen van het einduur muziek 

 art. 4.3.1.2.: In strijd met de Vlaamse bepalingen. Bvb. Milieuvergunning zaal 

Fenix: einduur is hier 7u, gezien dit in Vlarem zo is opgenomen.  Via huur-

overeenkomst beperkt men dit in de feiten tot 5u.  Maar een verstrenging op 

basis van politieverordening kan niet.  Dit artikel leidt bijgevolg tot verwarring 

en kan wellicht geschrapt of minstens genuanceerd worden?   art 4.3.1.3: De 

muziek die gespeeld wordt in de artikel 4.3.1.1 bedoelde inrichtingen (drank- 

en eetgelegenheden en alle voor het publiek toegankelijke gebouwen)met, on-

verminderd strengere bepalingen in wet- en regelgeving van hogere overhe-

den of opgenomen in de milieuvergunning, om uiterlijk 4 uur en minstens tot 

8u tot het niveau van achtergrondgeluid gedempt worden, zodat het op geen 

enkele wijze buiten de inrichting hoorbaar is.  Dit lijkt me wel te kloppen.  An-

derzijds kan de stad Ieper misschien via de huurovereenkomst van de Fenix in 

de feiten naar 4u gaan zodat dat er geen discrepantie meer is met andere za-

len en de regel (in de feiten) voor iedereen gelijk is. 



 Art. 5.3.1. spreekt over gebouwen en huizen. Art. 5.3.2. bepaalt de verplichte 

ophanging van het fysieke huisnummer enkel voor woningen en niet voor ge-

bouwen, dit artikel zou moeten uitgebreid worden naar gebouwen.  

 Input van de jeugdraad:  Niet duidelijk wat betreft het alcoholverbod & sterke 

drank voor Ieper. Wat mag nu wel en wat niet?  Weinig bekendmaking wat be-

treft de veranderingen. Wat betreft het artikel over sterke drank en de aanwe-

zigheid van -16jarigen:  Onduidelijke interpretatie van het artikel rond sterke 

drank en -18jarigen. Sterke drank is verboden voor -18jarigen, deze regelge-

ving spreekt over -16jarigen – lijkt dus naast de kwestie. Daarnaast is het in 

Ieper niet nodig om een machtiging te hebben, dus is dit nu niet van toepas-

sing voor alle evenementen in Ieper. Is het op een eetfestijn verboden om 

sterke drank te schenken en -16 jarigen toe te laten? Dit betreft hier een eve-

nement zonder gecontroleerde toegankelijkheid, dus is volgens de artikel geen 

probleem. Volgens onze interpretatie is een scoutscafé/chirocafé/KSAcafé 

geen evenement met gecontroleerde toegang (want openbaar karakter, ieder-

een kan aanwezig zijn zonder ingang te betalen) dus niet van toepassing op 

onderstaande regelgeving. Hier in mei over samen gezeten met politie maar 

nog geen terugkoppeling ontvangen. Dit wordt ongetwijfeld behartigd en op-

gevolgd door het lokaal commissariaat.  Reeds op vorige vergaderingen van 

het Politiecollege kwam dit artikel reeds aan bod.  Zie ook reeds hoger.  Er is 

dringend nood aan duidelijke communicatie naar de desbetreffende partners 

en organisatoren.  Zoals reeds aangegeven zou de communicatie opgezet 

worden via de secretarissen.  Binnen stad Ieper dient ook de procedure voor 

aanvraag sterke drank opgestart te worden en toegelicht te worden aan de or-

ganisatoren.  Regelmatig overleg met organisatoren, jeugd- en andere raden, 

met eigen diensten, ... moet voor iedereen duidelijkheid, rechtszekerheid en 

uniformiteit brengen.  “In geval een organisator van een fuif, feest of evene-

ment aan het college van burgemeester en schepenen een machtiging vraagt 

in toepassing van de regelgeving sterke dranken, dan is het voor -16-jarigen 

verboden aanwezig te zijn op de fuif, het feest of het evenement met gecon-

troleerde toegankelijkheid. Het is de organisator verboden -16-jarigen de toe-

gang te verlenen en er dient door de organisator aangetoond te worden op 

welke wijze hij dit verbod op een systematische wijze toepast en bewaakt. En-

kel voor grootschalige evenementen met bovenlokale uitstraling kan de bur-

gemeester hierop uitzonderingen toestaan.”  
 

 Gemeente Langemark Poelkapelle: 
 Vanuit de diensten kwamen volgende opmerkingen : 

 Veel te uitgebreid. Doorstaat de toets van toegankelijke communicatie met de 
burger niet.  Net daarom is duidelijke communicatie en info van uit de bestu-
ren noodzakelijk. 
 

 Dubbele bepalingen (bvb. over grachten, nutsmaatschappijen) met andere 
wetgeving. 
 

 Toepassing van artikel 2.9.1.1 blijkt in de praktijk moeilijk toepasbaar. Voor-
stel om de zin :"Enkel voor grootschalige evenementen met bovenlokale uit-
straling kan de burgemeester hierop uitzonderingen toestaan." te vervangen 
door "De burgemeester kan een gemotiveerde afwijking toestaan en preven-
tieve maatregelen opleggen aan de organisatoren."  Het was de bedoeling van 
het Politiecollege om de mogelijkheid om uitzonderingen toe te staan, tot een 
minimum te beperken (dus enkel bij grootschalige evenementen met bovenlo-
kale uitstraling, en niet 'als er  bijkomende maatregelen worden genomen...) 
 



 Artikel 2.9.1.2 : in kader van SEAS bepalen wat criteria zijn voor het al of niet 
melden van een evenement (bv. aantal genodigden) en dit afstemmen met 
SEAS.  Momenteel alle feesten en evenementen die voor het publiek toegan-
kelijk zijn .  In Poperinge stellen we nu zelfs de vraag aan de private zaaleige-
naars om alle evenementen in hun zaal te melden.  Ook zogezegd private 
feesten. (cfr Goa party op oudejaar in De Levaard, Loonsvijver, ...) en dit in 
het kader van de openbare veiligheid. 
 

 In de zonale verordening staat niets bepaald rond hoogte van hagen en afslui-

tingen op bepaalde afstand van de openbare weg. Dit levert soms gevaarlijke 

situaties op waarop momenteel niet kan worden ingegrepen.  Klopt.  Vooraf-

gaande discussies en overlegmomenten hebben ertoe geleid om dit niet in de 

verordening op te nemen (verwijzingen naar mais tot op de hoek van de 

straat, bebouwing, ... )  Een lokale verordening kan hier een oplossing bieden.   

  

 in de zonale verordening werd voorlopig niets opgenomen over de zorg over 

dieren.  In het schepencollege werd een kleine evaluatie gedaan van de kat-

tenactie en daar merken we dat heel wat mensen 1/ hun eigen katten niet ste-

riliseren 2/ het gemeentebestuur laten opdraaien voor de sterilisatie.   In bij-

lage de bevindingen.  Is er een mogelijkheid om hieromtrent iets op te nemen 

in het politiereglement?  Nu worden ze gesteriliseerd/gecastreerd en op de 

vangplaats teruggezet. Vaak ondervindende omwonenden overlast bvb. kapot 

getrokken vuilniszakken maar de zwerfkatten blijven dus voor overlast zorgen 

nadat ze gecastreerd/gesteriliseerd zijn. De melders van de overlast zijn niet 

tevreden over het feit dat de katten teruggeplaatst worden op de vangplaats. 

De katten kunnen wel niet meer verder kweken. De technische dienst heeft 

moeilijkheden om de mensen thuis te vinden om de katten te vangen en om te 

weten of er geen huiskatten tussen zitten.  Vaak zitten er jonge katjes tussen 

die nog niet gecastreerd of gesteriliseerd kunnen worden.  Waarschijnlijk vin-

den er ook misbruiken plaats waardoor huiskatten op kosten van de gemeen-

schap gecastreerd/gesteriliseerd worden. 

 Het KB van 3 augustus 2012 verplicht sedert 2014 de identificatie, registratie 

en sterilisatie van katten bij het verhandelen katten, ook als een particulier de 

katten gratis weggeeft aan familie/kennissen. 

 Het besluit van 5 februari 2016 verplicht de verantwoordelijke om de kat te 

identificeren en registeren vóór de leeftijd van twaalf weken en in elk geval 

vóór de kat verhandeld wordt. Er is een centrale databank voor België waar de 

registraties bijgehouden worden.  De eigenaars van katten moeten hun ver-

antwoordelijkheid opnemen. Het is belangrijk om ook hun huisdier te laten 

steriliseren en castreren. Ook mensen die katten verhandelen moeten hun 

verantwoordelijkheid nemen m.b.t. identificatie, registratie en sterilisatie.  
 
 Gemeente Heuvelland: 

 Vanuit de administratie krijgen we volgende opmerkingen:  
 aanvragen kampvuren, nachtspelen, fakkeltochten Aanvragen gebeuren 

meestal in de zomervakantie. Deze aanvragen moet worden goedgekeurd door 
de burgemeester op het CBS waarna iedere vereniging een goedkeuring via 
mail moet ontvangen. Voor mij is dit niet haalbaar om op te volgen in de zo-
mervakantie. Bovendien is er ook geen enkel argument in het politiereglement 
om een activiteit op voorhand te weigeren. Het zou beter zijn om een mel-
dingsplicht te hebben voor dergelijke activiteiten en als binnen het bestuur 
een reden is om deze niet te organiseren, dat er dan pas contact wordt opge-
nomen met de vereniging.  Voor kampvuren is dit een beslissingsbevoegdheid 
voor de burgemeester en niet voor het CBS.  Er staat in art 2.6.1.2° dat dit 
minstens 5 werkdagen op voorhand schriftelijk aan de burgemeester moet 



aangevraagd worden.  Volgens art 4.4.3 moeten nachtspelen 48u op voorhand 
gemeld worden. 
 

 Aanvraag kampen: In het nieuwe zonale politiereglement moeten kampgroe-
pen op voorhand hun ledenlijsten bezorgen van iedereen die aanwezig is op 
kamp (aantal kinderen met naam, voornaam, adres). Ervaring leert dat deze 
lijsten toch niet kloppen. Nuttiger om gewoon aan te geven dat verenigingen 
steeds moeten zorgen dat ze deze lijst bij zich hebben in geval van nood, zon-
der dat wij deze lijst per se nodig hebben.  Het klopt dat de lijsten die vooraf 
doorgegeven worden niet 100% kloppen.  Maar met het vooraf opvragen van 
die lijst heeft men er op zijn minst aan gedacht en aan gewerkt.  Als we dit 
enkel in nood vragen zullen we vast stellen dat de lijst niet bestaat, nog moet 
gemaakt worden, nog veel onvollediger is dan een voorafgaande lijst, en der-
gelijke.  Beter dus een bijna volledige lijst bij aanvang dan een slechte nog op 
te maken lijst in noodgevallen. 
 

 Aanvraag kampvuren: In het vorige politiereglement werd opgenomen dat er 
slechts één kampvuur per week mocht worden goedgekeurd, en dit enkel bin-
nen de zomervakantie op de openbare kampvuurplaats, vanwege lawaaiover-
last. Nieuw zonale politiereglement houdt geen rekening met dergelijke lokale 
problemen.  Klopt.  Ofwel opnemen in een lokaal reglement ofwel mee reke-
ning houden in het geven van de machtiging door de burgemeester.  Een aan-
vraag kan geweigerd worden omdat er al kampvuren waren die week, andere 
overlast, en dergelijke. 
 

 Vuurwerk: Advies brandweer is nuttig maar laat vaak lang op zich wachten. 
Conclusie; bij ontstentenis van advies geacht wordt gunstig te zijn. Termijn 
vermelden.  Het advies van de brandweer bij spektakelvuurwerk lijkt me on-
ontbeerlijk. 
 

 afschieten van vreugdeschoten: ook in bebouwde kom, mogelijkheid om een 

afwijking toe te staan op afstand, plaats en tijdstip.  Dit werd uitvoerig be-

sproken tijdens de opmaak van de ZV en dit kwam er als consensus uit. 

 het gebruik van vogelschrikkanonnen. art 4.5.1-3  

 Bijna geen meldingen naar het bestuur, wat nochtans moet. Bijkomend: In 
Heuvelland is één aanvraag voldoende voor één vol jaar (Er dient een mel-
ding per (werk)jaar te gebeuren.), beperken tot “per gebruik”? In de ZV 
staat dat een melding voor 'het gebruik' nodig is.  Dus inderdaad beter per 
gebruik en niet per jaar. 
 

 10’ regel wordt niet gevolgd  Meerdere kanonnen op één veld, 10’ regel 
kan nooit gevolgd worden. Gebruik beperken tot bepaalde seizoen? Wij 
stellen gebruik vast in deze winterperiode? Gebruik beperken tot bepaalde 
vruchten? Ons is een gebruik gekend voor “gevallen graan”. Het artikel 
biedt voldoende mogelijkheden om tussen te komen.  Goeie communicatie 
over de regels en adequate opvolging van meldingen en klachten zijn no-
dig, maar geven ook goed resultaat. 

 

Lokale reglementen die mogelijks toepasbaar zijn op de ganse zone. 

 
Naast de ZV zijn er heel wat gemeenten die nog een bijkomende verordening hebben 
voor lokale problematieken. 
 
Wervik: 

 Balokkeneiland 
 begraafplaatsen 



 afvalophaling 
 

Langemark Poelkapelle: 
 afvalophaling (zijn nog politiestraffen, omschakelen naar GAS?) 

 
Zonnebeke: 

 ambulante handel (verbod op pleinen, straten, ...) 
 Kasteelvijver (visverloven) 
 afvalstoffen (voor de sanctionering wordt verwezen naar de sancties in het po-

litiereglement, belastingsreglement, het GAS-reglement en andere wetgeving 
...., best eenduidig omschakelen naar GAS?) 

 
Poperinge: 

 aanplakkings- en aankondigingsborden 
 overlevingstochten, kampmuziek, convenant met kamphuizen 
 gebruik van alcohol door minderjarigen op het openbaar domein 
 huisnummering 
 in afwachting van de stedebouwkundige verordening: 

 De eigenaars of gebruikers van een onroerend goed dienen er steeds voor 
te zorgen dat de hagen, struiken, bomen of andere aanplantingen geplant 
op de betreffende eigendom geen hinder kunnen veroorzaken voor het ge-
bruik van of het verkeer op de openbare weg of plaats. 

 dempen van grachten 
 inwendige veiligheid van voor het publiek toegankelijke gebouwen 
 toekennen van nummers aan huizen en gebouwen 

 
Ieper: 

 gebruik van glas op het openbaar domein 
 verbod op klanten lokken 
 verbod om aanwezig te zijn op speelpleinen en parken tss 22u en 06u 
 De eigenaars of gebruikers van een onroerend goed dienen er steeds voor te 

zorgen dat de hagen, struiken, bomen of andere aanplantingen geplant op de 
betreffende eigendom geen hinder kunnen veroorzaken voor het gebruik van 
of het verkeer op de openbare weg of plaats 

 gebruik van deuren en poorten 
 niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen 
 gebruik van quads en crossmotoren 
 duivenvluchten 
 tijdelijke publiciteitsmiddelen 
 afval (ophaling, containerpark, ..) 
 bij besluit van de burgemeester werd een verbod op alcoholgebruik uitgevaar-

digd voor het Astridpark en later uitgebreid naar Colaertplein, stationsplein, 
...(?) 

 

Conclusies / advies aan het Politiecollege: 

 
 in veel van de aangehaalde punten blijkt een gebrek aan communicatie / uitleg / info 

aan de basis te leggen.  Het lijkt me nuttig de gemaakte afspraken tussen de ge-
meenten op de vergadering van de westhoeksecretarissen terug op te frissen.  Het 
informeren van allerhande adviesraden, bevolkingsgroepen, verenigingen, ... is van 
groot belang. 

 een aantal problemen spruiten ook voort uit 'wankele afspraken' of 'onduidelijke in-
terne procedures' tussen politie en gemeente en intern de gemeentelijke administra-
tie.  Een gezond overleg, gedreven en adequate aanpak op lokaal niveau is hier aan 
de orde. 

 enkele punten die werden aangehaald, zijn net na discussie en overleg bij de aanloop 
van de ZV  uit het ontwerp gehaald wegens onvoldoende consensus. 



 In de lokaal aangemaakte verordeningen hebben de gemeenten die zaken opgeno-
men die enkel voor hen van toepassing waren of de consensus niet haalden voor de 
ZV.   

 de passages in dit rapport, zowel bij de bemerkingen als bij de lokale verordeningen, 
met een 'I' in de kantlijn dienen, naar mijn mening, door het Politiecollege te worden 
besproken en beslist. 
Namelijk: 

 uren vogelschrikkanon 
 -16j of 'sterke drank' fuiven 
 spektakelvuurwerk 
 kampvuur bij bossen 
 besluit BM of CBS bij later einduur 
 huisnummers voor alle gebouwen 
 zorg voor dieren: katten 
 alcohol op openbaar domein 
 hinder door hagen, bomen, ... 

 

Deel II 

 
Bespreking door het Politiecollege: 
 
- de uren voor het gebruik van vogelschrikkanonnen: blijven ongewijzigd, gedreven sen-
sibilisering en opvolging door de gemeentelijke administratie en lokaal commissariaat is 
aangewezen. 
 
-de bepalingen die opgenomen zijn in de Zonale Verordening omtrent -16j en 'sterke 
drank fuiven' blijven ongewijzigd.  De gemeentelijke administraties worden nogmaals 
gewezen op de voorziene afgifte van een 'speciale machtiging' voor het schenken van 
sterke drank.  
 
-de punctuele / tekstuele aanpassingen aan het artikel over spektakelvuurwerk worden 
doorgevoerd 
 
-in het artikel 2.6.2. ivm met kampvuren, wordt zoals voorgesteld het woord 'bossen' 
geschrapt 
 
-de artikels 4.2.1.3 en 4.2.2.3 blijven ongewijzigd gezien de beslissingen tot de wettelij-
ke bevoegdheid van elk orgaan behoort.  Muziek is voor het CBS volgens Vlarem, wijzi-
ging aan einduur is voor de Burgemeester binnen zijn bevoegdheden inzake openbare 
orde. 
 
-de vraag om huisnummers ook te verplichten voor andere gebouwen (vb bedrijfsgebou-
wen) wordt ingewilligd 
 
-gezien de 'zorg voor dieren' (of de 'kattenproblematiek') in de andere gemeenten (nog) 
niet als een probleem ervaren wordt, zal dit niet opgenomen worden in de Zonale Veror-
dening. 
 
-gezien Poperinge een lokaal artikel behouden heeft inzake het gebruik van alcohol op 
het openbaar domein, en Ieper intussen ook enkele verordeningen getroffen heeft om 
deze problematiek aan te pakken, werd de vraag gesteld eventueel in de Zonale Veror-
dening moest opgenomen worden.  Er werd beslist dat dit lokale materie blijft. 
 
-gezien Ieper en Poperinge een lokaal artikel behouden hebben over hinder door hagen 
en bomen; en ook vanuit Langemark-Poelkapelle de vraag kwam om dit te regelen, heeft 
het College beslist om het artikel dat Ieper en Poperinge reeds gebruiken op te nemen in 
de Zonale Verordening.  De Zonale Verordening werd nogmaals bestudeerd en ik kom tot 



de conclusie dat het voorgestelde artikel reeds in de Zonale Verordening is opgenomen 
onder artikel: 2.3.1.3  
1°: Hagen, struiken, bomen of andere aanplantingen die hinder kunnen veroorzaken voor 
het gebruik van of het verkeer op de openbare weg of plaats dienen steeds voldoende 
onderhouden en ingesnoeid te worden.  Deze beplantingen mogen nooit op minder dan 
4.50 meter van de grond boven de rijweg hangen, hetzij op 2.50 meter van de grond 
boven de gelijkgrondse of verhoogde berm, gracht of het voetpad. 
2°: Op last van de burgemeester moeten de beplantingen, aangebracht in strijd met de 
bepalingen van dit artikel hetzij verwijderd, hetzij gesnoeid worden.  Ingeval van weige-
ring kan dit ambtshalve en tegen de in een afzonderlijke retributiereglement bepaalde 
vergoeding door de gemeentediensten uitgevoerd worden. 
Een aanpassing aan de Zonale Verordening is dus hiervoor niet nodig. 
 
 
Bespreking in de Politieraad van 8/6/17: 
Geen opmerkingen over de voorgestelde wijzigingen. 
 

Deel III: Wijzigingen aan de Zonale Verordening PZ Arro Ieper 

 
te wijzigen: 

 art 2.7.2.4: 'vuurwerkmaker' vervangen door 'operator ter plaatse', en de eer-
ste alinea aanvullen met de vermelding 'Deze die steeds minstens 18 jaar oud 
te zijn.'  Een alinea toevoegen met: 'Er dient gebruik gemaakt te worden van 
mortieren en alles moet zodanig geplaatst worden dat ze niet kunnen omval-
len tijdens het afschieten.' 

 art 2.7.2.5   '... de burgemeester of zijn afgevaardigde' aanvullen met 'in sa-
menspraak met de operator ter plaatse' 

 art2.7.2.6 1°(afscherming met zandzakken, wordt nooit gedaan) vervangen 
door '1° De afstand van de ontstekingsplaats tot gebouwen bedraagt steeds 
minstens 8 meter.' 

 art 2.7.2.6 2° aanvullen met ' ...pyrotechnisch materiaal wordt indien mogelijk 
een veiligheidszone ...' 

 art 2.7.2.6 4° 'voldoende' vervangen door 'minstens 2' 
 art 2.7.2.6 6° 'vuurwerkmaker' vervangen door 'operator ter plaatse' 

wordt dus: 
 art 2.7.2.4: De operator ter plaatse dienst steeds tijdens de opbouw en het af-

schieten van vuurwerk te werken volgens de regels van goed vakmanschap en 
in elk geval in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van toepas-
sing op elk onderdeel van het vuurwerk of de installatie.  De operator ter 
plaatse is minstens 18 jaar. 
Vuurwerk waarbij harde projectielen worden afgevuurd of vuurwerk met een 
harde behuizing zijn verboden. 
Onder harde projectielen wordt verstaan houten stokken of plastieken behui-
zing die ondermeer omhoog geschoten worden om het vuurwerk zijn richting 
te blijven behouden. 
Er dient gebruik gemaakt te worden van mortieren en alles moet zodanig ge-
plaatst worden dat ze niet kunnen omvallen tijdens het afschieten. 

 art 2.7.2.5: Het vuurwerk mag alleen afgestoken worden bij gunstige meteo-
rologische omstandigheden.  De beslissing om het vuurwerk al dan niet te la-
ten doorgaan berust bij de burgemeester of zijn afgevaardigde, in samen-
spraak met de operator ter plaatse. 

 art 2.7.2.6: Bij het spektakelvuurwerk zijn minimaal de volgende voorschriften 
van toepassing: 
1° De afstand van de ontstekingsplaats tot gebouwen bedraagt steeds min-
stens 8 meter.  Onder ontstekingsplaats wordt verstaan de plaats van waarop 
het pyrotechnisch materiaal wordt afgestoken. 



2° Rond het pyrotechnisch materiaal wordt, indien mogelijk, een veiligheidszo-
ne afgebakend in overeenstemming met de richtlijnen van de bevoegde 
brandweerdienst, waarbinnen de toegang voor het publiek verboden is. 
3° In de hierboven vermelde veiligheidszone is het verboden om te roken of 
om vlammen of vonken te maken. 
4° In de veiligheidszone dienen minstens 2 bedrijfsklare en gekeurde blusmid-
delen ter beschikking te zijn.  De technische verantwoordelijke of z'n mede-
werkers moeten deze blusmiddelen te allen tijde kunnen gebruiken en dienen 
in te grijpen bij het minste gevaar. 
5° De organisator moet het vuurwerk vooraf tijdig aankondigen via de ge-
schreven en andere media, en is ertoe tevens gehouden om tijdig de  buurt-
bewoners op de hoogte te stellen. 
6° De operator ter plaatse verzekert een permanent toezicht op de opslag van 
het pyrotechnisch materiaal voor, tijdens en na het afsteken van het vuurwerk 
en waakt erover dat na het vuurwerk dat al het pyrotechnisch materiaal uit de 
veiligheidszone verwijderd is, en dient minstens tot 30 minuten na het beëin-
digen ervan toezicht te behouden. 
7° De aanwezigheid van een brandweerdienst kan door de burgemeester wor-
den verplicht 

 
te wijzigen: 

 art 2.6.2 vierde streepje: het woord 'bossen' schrappen 
 
wordt dus: 

 art2.6.2: (vierde streepje) -Het vuur mag niet aangestoken worden op een af-
stand van minder dan 100 meter van gebouwen, heiden, boomgaarden, hagen 
graan, stromijten of plaatsen waar het gras te drogen is gelegd, onverminderd 
ander wettelijke bepalingen.  De ondergrond moet vrij zijn van brandbare ma-
terialen; 

 
te wijzigen: 

 art 5.3.2 ook huisnummers verplicht voor andere gebouwen 
 
wordt dus: 

 art 5.3.2:  
§1.Elk huis of gebouw op het grondgebied van de gemeente, waaraan een 
huisnummer werd toegekend, zal op duidelijke zichtbare wijze naast de voor-
naamste ingangsdeur of het voornaamste toegangspad het nummer moeten 
dragen toegewezen door het gemeentebestuur. 
§2. De eigenaar of houder van een woonhuis of gebouw dat meer dan 20 me-
ter achter de rooilijn van de openbare weg is opgetrokken, moet tevens aan de 
inrit, ter hoogte van de rooilijn van de openbare weg, het huisnummer beves-
tigen. 
§3. Het gemeentebestuur stelt een officieel nummer ter beschikking.  Het ge-
bruik is aangeraden, doch niet verplicht. 
§4. Het huisnummer dienst steeds duidelijk vanaf de openbare weg zichtbaar 
en leesbaar te zijn. 

 
voor de opmaak van het rapport: CP Mestdagh Bob 
 

Financieel 

 Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 



Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 De PZ Arro Ieper vraagt aan alle gemeenten om de voorgestelde wijzigingen goed te 
keuren en deze in werking te laten treden met ingang vanaf 01 november 2017.  

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

Artikel 1: 

De gemeenteraad keurt de voorgestelde wijzigingen aan de zonale verordening Arro Ie-
per goed. Deze wijzigingen treden in werking met ingang vanaf 01 november 2017. 
 
te wijzigen: 

 art 2.7.2.4: 'vuurwerkmaker' vervangen door 'operator ter plaatse', en de eer-
ste alinea aanvullen met de vermelding 'Deze die steeds minstens 18 jaar oud 
te zijn.'  Een alinea toevoegen met: 'Er dient gebruik gemaakt te worden van 
mortieren en alles moet zodanig geplaatst worden dat ze niet kunnen omval-
len tijdens het afschieten.' 

 art 2.7.2.5   '... de burgemeester of zijn afgevaardigde' aanvullen met 'in sa-
menspraak met de operator ter plaatse' 

 art2.7.2.6 1°(afscherming met zandzakken, wordt nooit gedaan) vervangen 
door '1° De afstand van de ontstekingsplaats tot gebouwen bedraagt steeds 
minstens 8 meter.' 

 art 2.7.2.6 2° aanvullen met ' ...pyrotechnisch materiaal wordt indien mogelijk 
een veiligheidszone ...' 

 art 2.7.2.6 4° 'voldoende' vervangen door 'minstens 2' 
 art 2.7.2.6 6° 'vuurwerkmaker' vervangen door 'operator ter plaatse' 

wordt dus: 
 art 2.7.2.4: De operator ter plaatse dienst steeds tijdens de opbouw en het af-

schieten van vuurwerk te werken volgens de regels van goed vakmanschap en 
in elk geval in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van toepas-
sing op elk onderdeel van het vuurwerk of de installatie.  De operator ter 
plaatse is minstens 18 jaar. 
Vuurwerk waarbij harde projectielen worden afgevuurd of vuurwerk met een 
harde behuizing zijn verboden. 
Onder harde projectielen wordt verstaan houten stokken of plastieken behui-
zing die ondermeer omhoog geschoten worden om het vuurwerk zijn richting 
te blijven behouden. 
Er dient gebruik gemaakt te worden van mortieren en alles moet zodanig ge-
plaatst worden dat ze niet kunnen omvallen tijdens het afschieten. 

 art 2.7.2.5: Het vuurwerk mag alleen afgestoken worden bij gunstige meteo-
rologische omstandigheden.  De beslissing om het vuurwerk al dan niet te la-
ten doorgaan berust bij de burgemeester of zijn afgevaardigde, in samen-
spraak met de operator ter plaatse. 



 art 2.7.2.6: Bij het spektakelvuurwerk zijn minimaal de volgende voorschriften 
van toepassing: 
1° De afstand van de ontstekingsplaats tot gebouwen bedraagt steeds min-
stens 8 meter.  Onder ontstekingsplaats wordt verstaan de plaats van waarop 
het pyrotechnisch materiaal wordt afgestoken. 
2° Rond het pyrotechnisch materiaal wordt, indien mogelijk, een veiligheidszo-
ne afgebakend in overeenstemming met de richtlijnen van de bevoegde 
brandweerdienst, waarbinnen de toegang voor het publiek verboden is. 
3° In de hierboven vermelde veiligheidszone is het verboden om te roken of 
om vlammen of vonken te maken. 
4° In de veiligheidszone dienen minstens 2 bedrijfsklare en gekeurde blusmid-
delen ter beschikking te zijn.  De technische verantwoordelijke of z'n mede-
werkers moeten deze blusmiddelen te allen tijde kunnen gebruiken en dienen 
in te grijpen bij het minste gevaar. 
5° De organisator moet het vuurwerk vooraf tijdig aankondigen via de ge-
schreven en andere media, en is ertoe tevens gehouden om tijdig de  buurt-
bewoners op de hoogte te stellen. 
6° De operator ter plaatse verzekert een permanent toezicht op de opslag van 
het pyrotechnisch materiaal voor, tijdens en na het afsteken van het vuurwerk 
en waakt erover dat na het vuurwerk dat al het pyrotechnisch materiaal uit de 
veiligheidszone verwijderd is, en dient minstens tot 30 minuten na het beëin-
digen ervan toezicht te behouden. 
7° De aanwezigheid van een brandweerdienst kan door de burgemeester wor-
den verplicht 

 
te wijzigen: 

 art 2.6.2 vierde streepje: het woord 'bossen' schrappen 
 
wordt dus: 

 art2.6.2: (vierde streepje) -Het vuur mag niet aangestoken worden op een af-
stand van minder dan 100 meter van gebouwen, heiden, boomgaarden, hagen 
graan, stromijten of plaatsen waar het gras te drogen is gelegd, onverminderd 
ander wettelijke bepalingen.  De ondergrond moet vrij zijn van brandbare ma-
terialen; 

 
te wijzigen: 

 art 5.3.2 ook huisnummers verplicht voor andere gebouwen 
 
wordt dus: 

 art 5.3.2:  
§1.Elk huis of gebouw op het grondgebied van de gemeente, waaraan een 
huisnummer werd toegekend, zal op duidelijke zichtbare wijze naast de voor-
naamste ingangsdeur of het voornaamste toegangspad het nummer moeten 
dragen toegewezen door het gemeentebestuur. 
§2. De eigenaar of houder van een woonhuis of gebouw dat meer dan 20 me-
ter achter de rooilijn van de openbare weg is opgetrokken, moet tevens aan de 
inrit, ter hoogte van de rooilijn van de openbare weg, het huisnummer beves-
tigen. 
§3. Het gemeentebestuur stelt een officieel nummer ter beschikking.  Het ge-
bruik is aangeraden, doch niet verplicht. 
§4. Het huisnummer dienst steeds duidelijk vanaf de openbare weg zichtbaar 
en leesbaar te zijn. 

 
Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan: 
- de Gouverneur 
- Griffie van de Correctionele Rechtbank Ieper 



- Griffie van de Politierechtbank Ieper 
- Commissaris Bob Mestdagh, Arro Ieper  
- Coördinator Lokale Politie Zonnebeke. 

 

4. Wijziging derde betalersysteem door gemeente aan AGB MMP1917, 
goedkeuring 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Sabine Vanderhaeghen 
Bevoegd voor: Museum, Erfgoed 14-18 en Herdenking 100 jaar Groote Oorlog 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt 
 

Wetgeving 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen: art. 232 t.e.m. art. 244 
m.b.t. het autonoom gemeentebedrijf  

 Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917 zoals goedgekeurd in de ge-
meenteraad dd. 13 oktober 2014.  

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De gemeente Zonnebeke verstrekt aan haar inwoners gratis en onbeperkte toegang 
tot het Memorial Museum Passchendaele 1917. In zitting van 22 juni 2015 besliste de 
Gemeenteraad dat de gemeente alle gratis toegangen voor inwoners van Groot-
Zonnebeke terugbetaalt tegen het tarief van € 3 per ticket, inclusief BTW. 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0700-61540100 voor het huidige jaar:50.000 
Euro 

 Resterend krediet voor het huidig jaar:46.621 Euro 
 Geschatte kostprijs:9.000 Euro 
 Resterend krediet na deze beslissing: 37.621 Euro 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee 

 Beleidsdomein: 1419/001 
 Operationele doelstelling: 1419/001/011 
 Actie: 1419/001/011/006 
 

Visum 

Datum visum: 22/08/17 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Voorstel om het derdebetalersysteem door de gemeente aan AGB MMP1917 als volgt 
te wijzigen: terugbetaling van alle gratis toegangstickets toegekend door de gemeen-
te aan het tarief van € 6 per ticket, inclusief BTW. 

 

Stemming 

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



aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt de wijziging van het derdebetalersysteem door de gemeente 
aan AGB MMP1917 goed. Voortaan worden alle gratis toegangstickets toegekend door 
de gemeente terugbetaald aan het AGB MMP1917 aan het tarief van € 6 per ticket, 
inclusief BTW. 

 

5. Goedkeuring participatie aan de organisatie van wijk-werken in de 
regio Westhoek 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor: Sociale zaken 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt 
 

Wetgeving 

 Ontwerpdecreet Vlaamse Ministerraad dd.13/06/2017 betreffende wijk-werken 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

Gelet op de goedkeuring van het ontwerpdecreet betreffende wijk-werken door de 
Vlaamse Ministerraad van 13/06/2017, dat een hervorming impliceert van het huidige 
PWA-stelsel naar wijk-werken als voortraject voor Tijdelijke Werkervaring (TWE) en dit 
vanaf 01/01/2018;  
 
Gelet op het feit dat binnen dit ontwerpdecreet de lokale besturen verantwoordelijk wor-
den gesteld voor het uitoefenen van de regierol voor de organisatie van wijk-werken; 
 
Gelet op de vermelding in het ontwerpdecreet dat een organisator van wijk-werken een 
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is zoals vermeld in het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking én daarmee ook voldoet aan de 
voorwaarde van een minimale schaalgrootte van zestigduizend inwoners om wijk-werken 
te organiseren;  Gelet op de mogelijkheid om subregionale antennes te ontwikkelen bin-
nen een samenwerkingsverband; 
 
Gelet op de bespreking in de algemene vergadering van Westhoekoverleg van 16 juni ’17 
waarbij het voorstel werd geformuleerd om op het niveau van de interlokale vereniging 
‘Westhoekpersoneel’ de organisatie van wijk-werken te structureren, met de mogelijk-
heid om dit over te dragen naar de in oprichting verkerende dienstverlenende vereniging 
Westhoek;   
 
Overwegend dat VDAB en VVSG van de Vlaamse gemeenten een principieel akkoord ver-
wachten tegen september 2017 welke gemeenten samen het wijk-werken zullen organi-
seren en welke  de structuur zal zijn waarbinnen de organisatie van wijk-werken ver-
loopt; 



 
Overwegend dat Vlaams Minister Homans per 18 mei 2017 het subsidiedossier Regierol 
Sociale Economie Westhoek goedkeurde, waarin ondersteuning vanuit het Welzijnsplat-
form van Westhoekoverleg ten aanzien van de participerende gemeenten kan geboden 
worden bij de transitie van PWA naar wijk-werken;  
 
Bijlage: Nota Westhoekoverleg van PWA naar wijk-werken 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Niet van toepassing 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

ART 1. De gemeenteraad van Zonnebeke verklaart zich principieel akkoord met het voor-
stel van de Algemene Vergadering van Westhoekoverleg op 16 juni 2017 om samen te 
werken op niveau van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel conform de samen-
werking voor het dossier Regierol Sociale Economie Westhoek.  
 
ART 2. De gemeenteraad van Zonnebeke verklaart zich principieel akkoord met het voor-
stel van de Algemene Vergadering van Westhoekoverleg op 16 juni 2017 om in eerste 
fase wijk-werken te organiseren binnen de structuur van de interlokale vereniging West-
hoekpersoneel. In een tweede fase, indien de Dienstverlenende Vereniging Westhoek 
opgericht is, wijk-werken te organiseren binnen deze structuur.  
 
ART 3. Een afschrift van het besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van Westhoek-
overleg. 

6. Goedkeuring en ondertekening Regenboogcharter 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Maria Vander Meiren 
Bevoegd voor: Gelijkekansenbeleid 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt 



 

Wetgeving 

 Gemeentedecreet van 15 juli 2005 – Artikel 42§1 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 In opdracht van provincie West-Vlaanderen werkt Rebus (regenbooghuis West-
Vlaanderen) aan het uitbouwen van een tolerant en inclusief West-Vlaanderen dat 
aandacht heeft voor al haar burgers. Omdat het lokale niveau een belangrijke rol 
speelt in het dagelijkse leven van de West-Vlaamse burger, kan Rebus dit niet zonder 
de hulp van de 64 steden en gemeenten die West-Vlaanderen rijk is, zoals Zonnebe-
ke. Hierom wilt Rebus de lokale beleidsniveaus betrekken en ondersteunen bij het 
uitdragen van een efficiënt en geëxpliciteerd holebi- en transgenderbeleid: een beleid 
dat iedereen ten goede komt, ongeacht genderidentiteit of seksuele oriëntatie. Het 
doorbreken van gendernormen of het tegengaan van stereotype beelden, zorgt er-
voor dat iedereen de kansen krijgt die ze verdienen. 
Binnen de provincie West-Vlaanderen zijn intussen al enkele steden overtuigd van het 
nut van een proactief regenboogbeleid. Deze zogenoemde koplopersteden hebben al 
stappen ondernomen om LGBT-emancipatie in hun beleid te verankeren. Zo zijn er 
steden die in samenwerking met lokale holebi- en transgenderverenigingen focus-
groepen of netwerkdagen in het leven riepen om meer voeling te krijgen met de 
doelgroep. Maar ook kleine ingrepen, zoals melding maken van de holebifoon op de 
website van de gemeente of op de internationale dag tegen holebi- en transfobie de 
regenboogvlag uithangen, zijn een belangrijke stap in de goede richting. Deze acties, 
die misschien klein lijken, maken voor velen net het verschil.  
Rebus verbindt zich er dan ook toe de 64 steden en gemeente zo goed mogelijk te 
ondersteunen. 
 

 Verzoek van Rebus Regenbooghuis West-Vlaanderen tot ondertekening van het Re-
genboogcharter 
 
West-Vlaamse steden en gemeenten verbinden zich ertoe concrete acties uit te voe-
ren voor elk van onderstaande doelstellingen. Hierdoor voelen alle burgers, in al hun 
aspecten met betrekking tot seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit, zich welkom 
en begrepen door haar lokale overheid. 
 
1. We maken de burgers bewuster en informeren 
2. We verzamelen kennis en omringen ons met experten 
3. We ondersteunen en versterken holebi- en transpersonen in onze gemeente/stad 
4. We verhogen de gelijke kanen en de veiligheid in onze stad 
5. We hebben aandacht voor holebi- en transpersonen in ons aanbod en in onze 

beeldvorming 
6. We hebben elkaar nodig, we doen dit samen 

 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Niet van toepassing 
 

Visum 

 



Advies van de dienst en motivatie 

 Niet van toepassing 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad besluit tot goedkeuring en ondertekening van het Regenboogchar-
ter  

7. Motie inzake nucleair wapenbeleid federale overheid 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Dirk Sioen 
Bevoegd voor: Algemeen beleid en coördinaties 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt 
 

Wetgeving 

 Gemeentedecreet van 15 juli 2005 – Artikel 42§1 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 In zitting van 3 juli 2017 keurde de Ieperse Gemeenteraad een motie goed met de 
vraag aan de Belgische regering het verbodsverdrag op kernwapens te steunen. Con-
creet wordt de federale regering opgeroepen haar verantwoordelijkheid te nemen 
overeenkomstig het regeerakkoord en op een constructieve wijze mee te werken aan 
het tot stand komen van een verbod op kernwapens. 
 
“Momenteel onderhandelen 132 landen van de Verenigde Naties over een ontwerp-
tekst voor een internationaal verbodsverdrag op kernwapens. De onderhandelingen 
lopen nog tot 7 juli. De ontwerptekst kwam tot stand tijdens een eerdere onderhan-
delingsronde van 27 tot 31 maart. De hele procedure is gestart in oktober 2016 met 
een resolutie in de Verenigde Naties die goedgekeurd werd door 123 landen. België 
was één van de 38 landen die tegen stemden en 16 landen onthielden zich. Bij de 
eerste onderhandelingen in maart 2017 werden alle landen uitgenodigd mee te doen, 
maar België ging er niet op in. 
Nucleaire wapens zijn immorele massavernietigingswapens die geen grenzen kennen. 
Zolang er nucleaire wapens bestaan, bestaat ook het gevaar op gebruik ervan en op 
een nucleaire ontploffing met wereldwijde catastrofale gevolgen Bovendien waar-
schuwen militaire experts voor diefstal of cyberhacking door terroristen. De enige 
manier om dit gevaar te vermijden is het verbieden en elimineren van kernwapens. 
Net zoals eerder biologische en chemische wapens verboden werden. Al sedert 1968 
bestaat het Non-proliferatieverdrag waarin de kernstatenlanden beloofden volledig 
nucleair te ontwapenen op voorwaarde dat de staten zonder nucleaire wapens beloof-
den er geen te verwerven. De nucleaire afbouw komt er echter niet. Integendeel, alle 



kernwapenstaten plannen grootschalige moderniseringen van hun nucleaire arsena-
len. Het verbodsverdrag is dus een noodzakelijke nieuwe stap om ooit tot een kern-
wapenvrije wereld te komen. Het is een noodzakelijke stimulans om de progressieve 
voorstellen die al 20 jaar op tafel liggen eindelijk te laten uitvoeren. Er bestaat een 
groot maatschappelijk draagvlak voor het verbod op kernwapens. Naast de 123 VN-
landen die de resolutie goedkeurden, spraken ook meer dan 3000 wetenschappers uit 
84 landen ( waaronder 29 Nobelprijswinnaars ) hun steun uit in een open brief. Het 
Internationaal Rode Kruis, paus Franciscus en het Europees Parlement spraken hun 
steun uit voor de onderhandelingen. In eigen land riepen de jongerenvoorzitters van 
de vijf grootste Vlaamse partijen en meer dan 200 artsen de regering op om mee te 
onderhandelen. In Japan hebben de burgemeesters van Hiroshima en van Nagasaki 
een petitie gelanceerd die ook in Vlaanderen circuleert. 
De streek rond Ieper, met zijn vele oorlogsmonumenten, begraafplaatsen en musea, 
is één grote getuigenis van wat een oorlog met zich meebrengt. De gevolgen van een 
nucleaire oorlog zouden ongetwijfeld nog vele malen erger zijn. Als vredesstad stelt 
Ieper zich als taak om vanuit zijn positie als lokaal bestuur aan vrede te werken. 
Daarom zal elke Ieperling de kans krijgen om de petitie van de Japanse burgemeester 
te ondertekenen 
 
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad: 
Artikel 1: een dringende oproep te doen aan de Belgische Regering om alles in het 
werk te stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding 
meer gebruikt worden. Daarbij wordt de Belgische Regering gevraagd om, overeen-
komstig het regeerakkoord, op een constructieve wijze mee te werken aan het tot 
stand komen van een verbod op kernwapens. 
Artikel 2: Deze motie over te maken aan de bevoegde ministers en aan het Belgisch 
parlement 
Artikel 3: De motie eveneens te sturen naar de Belgische burgemeesters de lid zijn 
van Mayors for peace, met het voorstel om een gelijkaardige motie aan de Belgische 
Regering te bezorgen” 
 

 In een schrijven dd. 6 juli stelt Stadsbestuur Ieper de vraag aan alle Belgische leden 
van het internationaal netwerk Mayors for Peace – waartoe gemeente Zonnebeke 
eveneens is aangesloten – tot goedkeuring van deze motie. 

 In zitting van 21 augustus 2017 nam het college van burgemeester kennis van onder-
staande motie en werd besloten deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeen-
teraad: 

 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Niet van toepassing 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-



meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad neemt kennis van het gemeenteraadsbesluit van Stad Ieper dd. 
03.07.2017 en van het verzoek van Stad Ieper aan alle Belgische leden van het inter-
nationaal netwerk Mayors for Peace 

 De gemeenteraad onderschrijft de motie met de vraag aan de Belgische regering het 
verbodsverdrag op kernwapens te steunen en besluit: 

een dringende oproep te doen aan de Belgische Regering om alles in het werk te 
stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer 
gebruikt worden. Daarbij wordt de Belgische Regering gevraagd om, overeenkom-
stig het regeerakkoord, op een constructieve wijze mee te werken aan het tot 
stand komen van een verbod op kernwapens. 

 Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde ministers, aan het 
Belgisch parlement en aan het stadsbestuur van Ieper. 

8. Goedkeuring Kerkenbeleidsplan Zonnebeke 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

 Beslissing Vlaamse Regering dd 24 juni 2011 “een toekomst voor de Vlaamse Paro-
chiekerk” 

 Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 Art 2.1. 
 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Voormelde wetgeving legt de kerkbesturen en de gemeenten op een Kerkenbeleids-
plan op te stellen. Dit Kerkenbeleidsplan is een noodzakelijke voorwaarde om subsi-
dies te kunnen bekomen op basis van het erfgoeddecreet. 

 Er werd ene werkgroep opgericht die , na consultatie van de verschillende kerkbestu-
ren, een concept kerkenbeleidsplan heeft opgesteld. 

 Dit Concept kerkenbeleidsplan werd op 30 juni 2017 goedgekeurd door de beleids-
ploeg van het Bisdom Brugge. 

 Op 3 juli 20147 heeft de Bisschop van Brugge  het kerkenbeleidsplan goedgekeurd. 
 In bijlage wordt het integrale kerkenbeleidsplan en de bijlagen medegedeeld. 
 Het kerkenbeleidsplan bevat volgende onderdelen : 
 
 INLEIDING         3 
 1. SITUERING KERKGEBOUWEN      4 
 2.  Fiche per kerkgebouw       6 
 2.1. Sint Bartolomeus  in Zandvoorde      6 
 2.1.1. Identificatie        7 
 2.1.2. Beschrijving        8 
 2.1.3. Situering in de ruimtelijke omgeving     15 



 2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en van de actuele functie 16 
 2.2. Onze Lieve Vrouwkerk in Zonnebeke     17 
 2.2.1. Identificatie        18 
 2.2.2. Beschrijving        19 
 2.2.3. Situering in de ruimtelijke omgeving     22 
 2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en van de actuele functie 25 
 2.3. Sint Audomarus in Passendale      26 
 2.3.1. Identificatie        27 
 2.3.2.Beschrijving        27 
 2.3.3.Situering van het Gebouw in zijn ruimtelijke omgeving  31 
 2.3.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie  32 
 2.4. Sint Martinus in Beselare       33 
 2.4.1. Identificatie        34 
 2.4.2. Beschrijving        34 
 2.4.3.Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving  37 
 2.4.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie  38 
 2.5. Sint Margaretha in Geluveld      39 
 2.5.1. Identificatie        40 
 2.5.2. Beschrijving        40 
 2.5.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving  43 
 2.5.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie  44 
 3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE       45 
 3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie

           45 
 3.2.       Plan van aanpak hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht

           47 
 BESLUIT          48 
 SAMENVATTTENDE TABEL       49 
 
 

Financieel: NVT 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Gunstig 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 



 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt het Kerkenbeleidsplan voor Groot Zonnebeke goed.  
 

9. Aktename Budgetwijziging 2017 kerkfabriek St.-Audomarus Passen-
dale 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

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

 Budget moet opgemaakt worden tegen 30 juni. 
 Wanneer de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van 

het in het meerjarenplan opgenomen bedrag moet de gemeenteraad enkel akte ne-
men van de budgetwijziging.  Deze akteneming moet gebeuren binnen een termijn 
van 50 dagen na het inkomen van de budgetwijziging 

 Wanneer de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging buiten de grenzen gaat van 
het in het meerjarenplan opgenomen bedrag, moet de gemeenteraad zich uitspreken 
over de goedkeuring van de budgetwijziging.  De gemeenteraad beschikt hiervoor 
over een termijn van 50 dagen na het inkomen van de budgetwijziging bij de ge-
meenteoverheid. 

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

 Het artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 In aansluiting op de overlegmomenten tussen gemeente en kerkfabrieken, werd de 
budgetwijziging 2017 opgemaakt, rekening houdend met de gemaakte afspraken. 

 

Financieel 

Exploitatiebudget: registratiesleutel 64940000-079002 Bijdrage exploitatiebudget 
Investeringsbudget: registratiesleutel 66402000-079002 Bijdr. in kapitaal voor gebouwen 
 
 
 
BUDGETWIJZIGING 1 / 2017  

Kerkfabriek St.-Audomarus  Passendale 
 

 
2017 EXPLOITATIE 

INVESTERINGEN 

Budget 2017 € 34.557,55 € 10.000,00 

Wijziging 
2017 0 

 + € 5.000,00 

Totaal  € 34.557,55 € 15.000,00 

  

 

De wijziging op de Investeringstoelage van € 5.000,00 in het budget 2017 wordt ge-
vraagd voor de dringend uitgevoerde werken aan de dakgoten. 



Deze werken worden in 2 fasen uitgevoerd. 

- De eerste fase is in 2017 en bedraagt € 5.000,00.  

- De tweede fase wordt uitgevoerd in 2018 en wordt geraamd op € 12.000,00. Dit 
bedrag wordt opgenomen in het budget 2018 van de kerkfabriek St.-Audomarus 
Passendale. 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja  

1419/001/006/005/005 KF Passendale: Bijdrage in kapitalen voor gebouwen 
 

Visum 

Datum visum: 25/08/17 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

Gunstig; 
De budgetwijziging 1/2017 wordt opgenomen in de budgetwijziging van de gemeente 

Zonnebeke. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 1 / 2017 van de kerkfabriek St.-
Audomarus Passendale. 

De wijziging wordt opgenomen in de budgetwijziging van de gemeente Zonnebeke. 
Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan: 
 - de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen 
 - het Centraal Kerkbestuur 
 - de kerkfabrieken in kwestie 
 - het bisdom Brugge 

10. Aanpassing Opcentiemen Onroerende Voorheffing 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

 Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet; 



 Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992; 
 Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 Gelet op de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 

15 juli 2005; 
 Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 
 Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en 

gewijzigde financiering van de provincies; 
 Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit de basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf 
het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen;  

 Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid, van de Vlaamse 
Codex Fiscaliteit de gemeenten verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen dienten-
gevolge aan te passen: “Voor iedere gemeente van het Vlaamse Gewest mag het ta-
rief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijk opcen-
tiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten op-
zichte van het vorige aanslagjaar”; 

  Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden 
als voor het aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 
2017 moet delen door 1,5897; 

Zonnebeke  Oude Opcentiemen 1.900   
Zonnebeke   Aangepaste Opcentiemen 1.195   

 

Financieel 

De ontvangsten zullen geboekt worden op de registratiesleutel : 73000000-0020 Fiscale 
ontvangsten 
 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja  

Beleidsdomein: Gelijkblijvend beleid 

 Operationele doelstelling: Gelijkblijvend Beleid 
 Actie: Gelijkblijvend Beleid Algemene Financiering 
 

Visum 

Datum visum: 16/08/17 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Gunstig 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  



 
 

Besluitvorming 

 
De gemeenteraad besluit na beraadslaging : 
 
Artikel 1:  
Scenario 1 
Voor het aanslagjaar 2018 worden ten bate van de gemeente 1.195 opcentiemen gehe-
ven op de onroerende voorheffing. 
 
Artikel 2 :  
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de 
Vlaamse Belastingdienst. 
 
Artikel 3:  
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

11. Aanvulling rapportering Jaarrekening 2016 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

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

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

dere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de re-
keningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s 

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

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Gelet op het besluit van de Gemeenteraad dd 26/06/2017 houdende de goedkeuring 
van de Jaarrekening van de Gemeente Zonnebeke per 31/12/2016. 

 Gelet op de technische opmerkingen geformuleerd door het Agentschap Binnenlands 
bestuur , inzonderheid wat betreft het toevoegen van het rapport Financiële Toestand 
aan het beleidsrapport en het corrigeren van het rapport schema J5 voor het boekjaar 
2016. 

 

Financieel : NVT 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  



 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 De technische opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur zijn terecht . 
Deze zijn evenwel grotendeels te wijten aan onvolkomenheden in het software pakket 
dat niet toelaat de digitale rapportering te vergelijken met de papieren versies. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt de rapporten Financiële Toestand en het verbeterde schema 
J5 over het dienstjaar 2016 goed. 

 

12. Recuperatie Historische BTW op erfpacht AGB 

Bevoegdheid 

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

Wetgeving 

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

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

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekening-
stelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s 

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

 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 
 Naar aanleiding van de oprichting van het AGB MMP 1917 en de daarbij aansluitende 

erfpacht overeenkomsten tussen de Gemeente en het AGB MMP 1917 heeft de Ge-
meente Zonnebeke drie dossiers ingediend bij de BTW administratie met het oog op 
de recuperatie van de historisch betaalde BTW op de bouw- en renovatiewerken aan 
de onroerende goederen die vallen onder de voornoemde erfpachtovereenkomst. 



 Dossier 05/2014/R2   Ondergronds Museum en Museumtuin    578.593,68 Euro BTW 
 Dossier 06/2015/R2   Renovatie Kasteel         136.902,68 Euro BTW 
 Dossier 06/2014/r2    Oude Pastorij Kenniscentrum       114.601,18 Euro BTW 
 

Totaal:          830.097,54 Euro BTW 
 

 Om deze historische BTW te kunnen recupereren dient aan een aantal voorwaarden 
voldaan te zijn , met name: 

o De verkrijger ( in casu het AGB ) dient BTW-Plichtig te zijn, daartoe komen 
alleen de BTW genererende omzet in aanmerking. Op basis van het Meer-
jarenplan 2014-2019 van het AGB hebben wij kunnen aantonen dat het 
AGB aan de voorwaarde van potentiële winstgevendheid voldoet. 

o Het moet gaan om werken in onroerende staat , m.a.w. werken aan onroe-
rende goederen die zelf , uit hun aard, onroerend zijn. 

o De vervreemding moet plaatsvinden binnen de twee jaar na voltooing van 
de werken. 

o Het moet gaan om een nieuw gebouw ( of daarmee gelijkgesteld) 
 Gelijkgesteld indien de waarde van de werken meer dan 60 % van 

de geschatte waarde betreft 
 Gelijkgesteld indien bestemmingswijziging ingevolge wijzigingen in 

de aard en structuur van het gebouw die dient aangetoond door een 
bouwvergunning en een wijziging in het K.I. van het betreffende 
gebouw. 

 Dossier 05/2014/R2   Ondergronds Museum werd ingediend op basis : Nieuw Gebouw 
 Dossier 06/2015/R2   Renovatie Kasteel werd ingediend op basis van 60%Regel 
 Dossier 06/2014/R2   Kenniscentrum  werd ingediend op basis bestemmingswijziging 
 
Na grondige controle heeft de BTW-administratie volgend standpunt ingenomen: 
 

 Dossier 05/2014/R2   Ondergronds Museum en Museumtuin    

 
  578.593,68 Euro BTW Ingediend     55.034,58 Euro verworpen 
 
 Waarvan :   22.609,00 Euro   :  roerende werken ipv onroerend 
  25.944,80  Euro  :  BTW verlegd Niet doorgestort 
     6.480,78 Euro  : Administratieve fouten 
 
 
 

 Dossier 06/2015/R2   Renovatie Kasteel   
 
  136.902,68 Euro BTW Ingediend :  Integraal aanvaard 
 

 Dossier 06/2014/r2    Oude Pastorij Kenniscentrum        

 
       114.601,18 Euro BTW Ingediend  Integraal verworpen 
 
Hieronder volgt de motivatie van de administratie: 
 
a) het kadastraal inkomen is ongewijzigd gebleven en bedraagt zowel voor en na de uit-
gevoerde werken 547,00 EUR ; 
b) hoewel uit de facturen, bestekken en andere voorgelegde documenten blijkt dat be-
langrijke restauratiewerken werden uitgevoerd kan niet worden aangetoond dat het ge-
bouw door de uitgevoerde werken wijzigingen onderging in zijn aard of structuur, zoals 
door de financieel beheerder van de gemeente Zonnebeke wordt aangehaald. Het ge-
bouw is trouwens een beschermd monument dat enkel in zijn oorspronkelijke staat mag 



worden gerestaureerd, doch waaraan geen structurele wijzigingen mogen aangebracht 
worden, hetgeen ook verklaard dat er geen bouwvergunning werd 
afgeleverd. 
 
 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 73899999-020 voor het huidige jaar:500.000 
 Resterend krediet voor het huidig jaar: 500.000 
 Geschatte opbrengst:  
 
 

 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja  

 Beleidsdomein: 020  Algemene Financiering 
 Operationele doelstelling: 1419/001/011/001   Gelijkblijvend beleid 
 Actie: 1419/001/011/001/001  Recuperatie Historische BTW 
 

Visum 

Datum visum: 22/08/17 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

Dossier 05/2014/R2   Ondergronds Museum en Museumtuin 

 
Aanvaarden Minnelijk akkoord zonder voorbehoud – schulderkentenis ten beloop van 
55.034,58  Euro 
 
Dossier 06/2015/R2   Renovatie Kasteel 

 
Hier hoeft niets meer ondernomen te worden 
 
Dossier 06/2014/R2   Kenniscentrum   

  
Aanvaarden Minnelijk akkoord zonder voorbehoud – schulderkentenis ten beloop van 
114.601.18  Euro 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Dossier Aangifte Correctie Definitief

Dossier 05/2014/R2   Ondergronds Museum en Museumtuin    578.593,68 Euro BTW € 578.593,68 -€ 55.034,58 € 523.559,10
Dossier 06/2015/R2   Renovatie Kasteel € 136.902,68 € 136.902,68
Dossier 06/2014/r2    Oude Pastorij Kenniscentrum € 114.601,18 -€ 114.601,18 € 0,00

Totaal € 830.097,54 -€ 169.635,76 € 660.461,78



Besluitvorming 

 De gemeenteraad besluit : 
 

 Dossier 05/2014/R2   Ondergronds Museum en Museumtuin 

 
Aanvaarden Minnelijk akkoord zonder voorbehoud – schulderkentenis ten beloop van 
55.034,58  Euro 
 
Dossier 06/2015/R2   Renovatie Kasteel 

 
Hier hoeft niets meer ondernomen te worden 
 
Dossier 06/2014/R2   Kenniscentrum   

  
Aanvaarden Minnelijk akkoord zonder voorbehoud – schulderkentenis ten beloop van 
114.601.18  Euro 

 
 

13. Aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de 's Graventafelstraat, de 

Osselstraat, de Haringstraat, de Mosselmarktstraat en de Sterrestraat 
in Passendale - Goedkeuring ontwerp- en aanbestedingsdossier met 

bestek, plannen, raming en gunningswijze - open aanbesteding 

Bevoegdheid 

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

Naam burgemeester/bevoegde schepen :  Dirk Sioen 
Bevoegd voor: openbare werken en riolering 
Naam behandelende ambtenaar: Filip Carrein 
 

Wetgeving 

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer be-
paald artikel 24. 

 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 klas-
sieke sectoren, en latere wijzigingen. 

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoerings-
regels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en la-
tere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 

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

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

248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 In het kader van de uitvoering van de zoneringsplannen en de sanering van het 
centrum van Passendale heeft het schepencollege in 2009 reeds beslist om een 
gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in de ’s Graventafelstraat, de Osselstraat, 
de Haringstraat, de Mosselmarktstraat en de Sterrestraat in Passendale. 



 Het schepencollege heeft op 16 juni 2009 reeds een subsidiefiche ingediend bij de 
VMM voor het bekomen van een gewestbijdrage voor de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel in deze straten (W214083). 

 Dit project kadert in de aansluiting van de vuilvracht van de woningen in deze straten 
op de DWA-collector die in 2014 door Aquafin werd aangelegd in de Osselstraat in 
Passendale. 

 In dit verband werd door studiebureau Cnockaert, Hoogweg 40 te 8840 Wervik een 
studie en voorontwerp opgemaakt voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel 
in bovenvermelde straten in Passendale. 

 Op de ambtelijke commissie van de VMM d.d. 9 juni 2015 werd het voorontwerp van 
dit project goedgekeurd en werden de subsidies vastgelegd op de kredieten van het 
Mina-fonds. 

 Op 28 oktober 2015 ontving de gemeente het ministerieel besluit houdende de 
toekenning van een gewestbijdrage voor de uitvoering van de rioleringswerken. 

 Het ontwerpdossier ZO0064 met de plannen, het  bestek en de raming voor de 
uitvoering van deze werken werd opgemaakt d.d. 10 juli 2017 door Bureau Cnockaert. 

 De totale kostprijs voor dit project bedraagt 2.092.451,09 euro (incl. btw) 
 Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 17 juli 2017 

reeds de principiêle goedkeuring aan het ontwerp- en aanbestedingsdossier met de 
plannen, het bestek, de raming en de gunningswijze 

 Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding. 
 De aanbestedingsprocedure kan opgestart worden na goedkeuring van het 

ontwerpdossier door de gouverneur, overeenkomstig art. 17, 1e lid van het besluit van 
de Vlaamse regering d.d. 01.02.2002. 

 

Financieel: 

Samenvattende raming van het project: 
 

Omschrijving Totaal Subsidies Werken t.l.v. de 

gemeente Zon-

nebeke 

Subsidieerbare rioleringswer-
ken (75% subsidieerbaar door 
het riofonds)  

€ 139.144,99 € 104.960,33 € 34.184,66 

Subsidieerbare rioleringswer-
ken (100% subsidieerbaar door 
het riofonds) 

€ 728.962,34 € 728.116,60 € 845,74 

Niet-subsidieerbare riolerings-
werken 

€ 306.719,27 / € 306.719,27 

Niet-subsidieerbare  
wegeniswerken 

€ 758.367,35 / € 758.367,35 

Totaal € 1933.193,95 € 833.076,93 € 1.100.117,02 

BTW 21%  
(enkel op deel wegeniswerken) 

€ 159.257,14 / € 159.257,14 

Algemeen Totaal € 2.092.451,09  € 833.076,93  € 1.259.374,16 

 



 De gewestbijdrage voor deze rioleringswerken werd vastgelegd op max. 833.076,93 
euro. 

 De netto kostprijs voor de gemeente Zonnebeke bedraagt dus  1.259.374,16 euro 
 Er is krediet voorzien op het investeringsbudget 2017 - 2018, op budgetcode 0310-

22800000 (actie 1419/001/007/002/012): 2.100.000,- euro 
 Voorziene krediet op 2017 : 100.000,- euro 

2018 : 2.000.000,- euro 
 Resterend krediet op deze registratiesleutels : 2.090.350,- euro 
 Resterend krediet na deze beslissing: - 2.101,09 euro 
 Er zal bijkomend krediet voorzien worden op het investeringsbudget 2018 voor de 

uitvoering van deze werken. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  Ja  

 Beleidsdoelstelling 001.007: Zonnebeke, een “schone gemeente” 
 Actieplan 001.007.002: Werken aan proper afvalwater 
 Actie nr 001.007.002.012: Rioleringswerken in de ’s Graventafelstraat in Passendale 
 

Visum 

 N.v.t. 
 

Advies van de dienst en motivatie 
 

 De dienst openbare werken en riolering van de gemeente adviseert om het 
ontwerpdossier ZO0064 met de plannen, het bestek en de raming opgemaakt door 
Bureau Cnockaert goed te keuren en na voorlegging aan de gemeenteraad d.d. 
11/09/2017in te dienen bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur voor de 
goedkeuring en conformiteitsverklaring. 

 

Stemming 

 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt het ontwerp- en aanbestedingsdossier en en het bijzonder 
bestek nr. ZO0064, opgemaakt d.d. 10 juli 2017 door Bureau Cnockaert, Hoogweg 40 
te 8840 Wervik, voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de ’s 
Graventafelstraat, de Osselstraat, de Haringstraat, de Mosselmarktstraat en de 
Sterrestraat in Passendale goed, mits volgende opmerkingen en/of aanpassingen: 
 
 De okerkleurige fietssuggestiestrook in de ’s Graventafelstraat wordt niet 

uitgevoerd wegens te duur. Als alternatief kan er eventueel langs weerszijden van 
de rijweg een onderbroken witte lijn aangebracht worden als fietssuggestiestrook. 

 De ontworpen 11 nieuwe parkeerplaatsen en de groenvoorzieningen naast het 
voetbalterrein in de Sterrestraat worden niet uitgevoerd. ter compensatie zal de 
onverharde zone in steenslag voor de kleedkamers en de cantine en bij uitbreiding 
een gedeelte van het gazon naast de kleedkamers als parking in kws met 
groenvoorzieningen worden ingericht. De parkeerplaatsen worden aangeduid door 
middel van witte belijning. 

 Er dient een wachtaansluiting RWA en DWA voorzien te worden op de 
hoofdriolering in de Sterrestraat voor de aanleg van een eventuele toekomstige 
verkaveling in de Sterrestraat op de percelen Zonnebeke, 2e afdeling, Sectie D, 
nrs. 1159H en 1109A. 
 



De gemeenteraad vraagt om het ontwerp- en aanbestedingsdossier met de plannen, 
bestek en raming in die zin aan te passen voor aanbesteding 
 

 De raming voor het totale project bedraagt 2.092.451,09 euro (incl. btw) en wordt 
goedgekeurd. 

 
 Het gemeentelijk aandeel wordt geraamd op 1.259.374,16 euro (incl. btw) en wordt 

goedgekeurd. 
 

 Er werden subsidies aangevraagd bij de Vlaamse overheid (VMM) voor de uitvoering 
van deze rioleringswerken. De gewestbijdrage werd goedgekeurd voor een totaal be-
drag van 833.076,93 euro. 

 
 Het nodige krediet voor de uitvoering van deze werken is voorzien op het 

investeringsbudget 2017-2018, op budgetcode 0310-22800000 (actie 
1419/001/007/002/012) 
Voorziene budget: 2.100.000,- euro 

 
 Er wordt bijkomend krediet voorzien op het investeringsbudget 2018 voor de 

uitvoering van deze werken op budgetcode 0310-22800000 (actie 
1419/001/007/002/012). 
 

 Bovengenoemde opdracht zal gegund worden na het voeren van de procedure bij wij-
ze van de open aanbesteding. 

 
 Het ontwerpdossier wordt na deze beslissing ingediend bij het Agentschap voor Bin-

nenlands Bestuur voor goedkeuring en de conformiteitsverklaring. 
 

 De opdracht wordt gepubliceerd in het bulletin der aanbestedingen en de opening van 
de inschrijvingen wordt vastgelegd op donderdag 19 oktober 2017 om 11u00 in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 

 
 De uitvoering van deze werken is voorzien vanaf het voorjaar 2018. 

 

14. Goedkeuring overeenkomst tussen Vansteelant Paul - Cardoen, ge-
meente Zonnebeke en de consoorten Soenen over de ruiling gronden 

einde Warden Oom Laan te Beselare 

Bevoegdheid 

Artikel 43§2.12 van het gemeentedecreet voor 15 juli 2005 : de gemeenteraad is be-
voegd voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende en onroe-
rende goederen voor zover de verrichting niet behoort tot de aangelegenheden van dage-
lijks bestuur en niet nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen. 
 
Naam schepen: Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Patrimonium-Materialen-Nutsvoorzieningen 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Patrick Blancke 
 

Wetgeving 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurs-

handelingen en latere wijzigingen. 
 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
 

Documenten en voorgeschiedenis 



 Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Beselare Zuid” goedgekeurd door de 
deputatie op 27 mei 2010. 

 Probleemstelling 
De toegangspoort en een gedeelte van de oprit naar de woning Vansteelandt-Cardoen 
ligt op het openbaar domein (Warden Oom Laan). 
De ontsluiting van de verkaveling familie Soenen ten zuiden van de eigendom 
Vansteelandt dient te gebeuren via de Warden Oom Laan.  De heer Vansteelandt wil 
de oppervlakte openbaar domein, door hem ingenomen, nu aankopen aan de ge-
meente. 
De desbetreffende eigendom ligt binnen de contouren van het GRUP “Beselare-Zuid” 
– zone 3 : zone voor wonen. 

 Het opmetingsplan opgemaakt dd. 28 februari 2014 door de landmeter-expert Vande-
woude Kris. 

 De beslissing van het schepencollege dd. 16 juni 2014 houdende : 
- verkoop van 210 m² openbaar domein, zoals aangeduid op het opmetingsplan dd. 
28 februari 2014 van de landmeter-expert Vandewoude Kris, op het einde van de 
Warden Oom Laan aan de aanpalende eigenaar Paul Vansteelandt-Cardoen, Warden 
Oom Laan 32 te 8980 Beselare. 
- opmaak van het schattingsverslag, van de te verkopen gronden, door de landmeter-
expert Michel Vandenbroucke. 

 Het schattingsverslag opgemaakt dd. 8 oktober 2014 door de landmeter-expert Michel 
Vandenbroucke waarbij de venale waarde van het gedeelte openbaar domein gelegen 
Warden Oom Laan te Beselare, kadastraal bekend onder Zonnebeke 3e afdeling sectie 
E zonder nr. op veertig (40,00) euro per m², wordt geschat. 

 De beslissing van het schepencollege dd. 17 november 2014 houdende : 
- De gronden eigendom van de gemeente, oppervlakte 210 m², en van de heer Paul 
Vansteelandt, oppervlakte 43 m², worden onderling geruild. Het verschil in opper-
vlakte, zijnde 167 m², wordt verkocht aan de heer Vansteelandt voor de prijs van 40 
euro/m². 
- De toekomstige verkavelaar van de achterliggende zone dient de 43 m² grond, het 
met rood gekleurd stukje op plan van de landmeter-expert Vandewoude Kris, aan te 
kopen aan de gemeente. 
- De verkoopverrichtingen voor de desbetreffende site zullen worden uitgevoerd door 
notaris Ludo Debucquoy met kantoor te Passendale. 

 Er werd een nieuw opmetingsplan opgemaakt dd. 15/9/2014 door de landmeter-
expert Olivier Vandendriessche waaruit blijkt dat de navolgende fouten werden ge-
maakt in het plan van de landmeter-expert Vandenwoude Kris : 
- de te verkopen oppervlakte uit het openbaar domein bedraagt 240 m² (lot 1 op het 
plan) in plaats van 210 m². 
- de aan te kopen grond aan Paul Vansteelandt-Cardoen voor de ontsluiting van de 
achterliggende verkaveling bedraagt 81 m² (lot 2 op het plan) in plaats van 43 m². 

 De brief dd. 12 december 2014 van meester Sabine Wullus, namens Paul 
Vansteelandt-Cardoen, waarbij : 
- ze akkoord gaan met de aankoop van de grond uit het openbaar domein aan 40 eu-
ro/m². 
- ze niet akkoord gaan met de onderlinge ruiling van de gronden uit het openbaar do-
mein, eigendom van de gemeente, en de grond eigendom van haar cliënt voor de ont-
sluiting van de achterliggende verkaveling.  Zij wensen alleen de ingenomen grond uit 
het openbaar domein aan te kopen. 

 De brief dd. 26 februari 2015 van meester Sabine Wullus, namens Paul Vansteelandt-
Cardoen, met navolgende inhoud : 
- conform artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek is een koop, verkoop tussen partij-

en voltrokken en verkrijgt de koper van rechtswege de eigendom ten aanzien van de 
verkoper, zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog 
niet geleverd en de prijs nog niet betaald is. 

- de overeenkomst laat geen enkel twijfel over wat exact is aangekocht : “De eigen-
dom is aangeduid op het opmetingsplan dd. 28 februari 2014 opgemaakt door de 



landmeter expert Vandewoude Kris.”  Kleine verschillen inzake oppervlakte (voorzo-
ver dit klopt) veranderen hier niets aan. 

- dat u goedkeuring nodig heeft van de gemeenteraad (voor zover dit klopt) verandert 
hier niets aan.  U heeft ten aanzien van mijn cliënt door uw beslissing de schijn ge-
wekt over het nodige mandaat te beschikken.  De gemeente Zonnebeke is geldig 
verbonden door de overeenkomst (er bestaat hierover duidelijke rechtspraak, zelfs 
van het Hof van Cassatie). 
Het gaat hier niet over een “voorgestelde verkoop” doch over een gerealiseerde ver-
koop.  Mijn cliënt is van rechtswege eigenaar geworden van het stuk grond zoals 
aangeduid op het plan van landmeter-expert Vandewoude Kris. 

 De brief dd. 14 juni 2017 van meester Desmet, referte: 13863/FD/fd met navolgend 
voorstel van overeenkomst tussen Vansteelant-gemeente Zonnebeke – consoorten 
Soenen: 
1. Het plan van landmeter Vandendriessche zoals opgesteld op 15 september 2014 

wordt door alle partijen aanvaard; 
Concreet : 
- lot 1 (door partij Vansteelant van Gemeente Zonnebeke te verkrijgen) bedraagt 
2 are 40 ca 
- lot 2 (door partij Vansteelant af te staan t.v.v. Gemeente Zonnebeke) bedraagt 
81 ca 
De loten zoals hierboven uiteengezet worden tussen partijen geruild en dit met 
gesloten beurzen zodat geen enkele partij enige vergoeding voor deze ruil ver-
schuldigd is. 
De notariskosten voor de akte worden door beide partijen gedragen elk voor de 
helft; 
partijen gaan akkoord met de aanstelling (eerder reeds door Gemeente Zonnebe-
ke gedaan) van notaris Ruben Denoo uit Passendale opvolger ere notaris Ludo 
Debucquoy. 

2. Verkavelingsvoorschriften: Gemeente Zonnebeke zal aan de eigenaar (zowel hui-
dige als toekomstige) en/of verkavelaar volgende verkavelingsvoorschriften op-
leggen m.b.t. perceel 444R (actueel eigendom van de consoorten Soenen): 
- er mogen max. 15 woningen per ha worden gebouwd. 
- geen sociale woningbouw 
- bouwpercelen die grenzen aan de eigendom Vansteelant moeten verplicht een 
haag van min. 1,5 meter hoog als afsluiting plaatsen. 

3. De gemeente Zonnebeke zal in het voordeel van en op locatie aan te geven door 
partij Vansteelant twee aansluitpunten op de riolering voorzien met minimale di-
ameter van 220 mm. 

4.  De Gemeente Zonnebeke neemt akte van het akkoord tussen de partijen 
Vansteelant en consoorten Soenen m.b.t. het verleggen van het bestaande wan-
delpad (elk voor 0,75 meter op hun resp. grond waarvan zij onveranderd eigenaar 
blijven) zoals hieronder uiteengezet en maakt hiertegen geen enkel bezwaar; de 
Gemeente doet verder het onderhoud van dit wandelpad, zoals ze dit thans reeds 
doen. 

Dit alles onder de volgende strikte voorwaarden : 
- voorstel blijft vertrouwelijk tot er een akkoord is met alle betrokken partijen 

(Vansteelant, Gemeente Zonnebeke, consoorten Soenen) 
- bij gebreke aan akkoord vervalt dit voorstel volledig en hernemen alle partijen al 

hun rechten; in dit geval mag dit voorstel door geen enkele partij of rechtsopvol-
ger ooit tegen een andere partij of rechtsopvolger worden gebruikt. 

- bovenstaand akkoord is een globaal akkoord (volledig te aanvaarden en door te 
voeren of volledig niet) 

- de goedkeuring van de Gemeenteraad van Gemeente Zonnebeke dient bekomen. 
- Schriftelijk akkoord van de consoorten Soenen, eigenaar van perceel 444R, nl. dat 

het bestaande wandelpad beperkt wordt tot een breedte van 1,50 meter, waarvan 
0,75 meter op eigendom Vansteelant en 0,75 meter op eigendom consoorten 
Soenen is noodzakelijk. 



 De brief dd. 11 juni 2017 van Karel Soenen namens de consoorten Soenen houdende 
: 
- akkoord met de juiste ligging van de perceelsgrens Paul Vansteelant-Cardoen – 

consoorten Soenen 
- het bestaande wandelpad wordt beperkt tot 1,5 m, waarvan 0,75 m op eigendom 

familie Soenen en 0,75 m op eigendom Vansteelant (perceelsgrens zal dus het 
midden vormen van het wandelpad) 

 De beslissing van het schepencollege dd. 17 juli 2017 houdende goedkeuring van het 
bovernoemd voorstel in brief dd. 14 juni 2017 van meester Desmet tussen 
Vansteelant – gemeente Zonnebeke – consoorten Soenen.  Het schepencollege is be-
reid om het wandelpad te verleggen op haar kosten op voorwaarde dat de wegzate 
kosteloos wordt afgestaan aan de gemeente om in te lijven in het openbaar domein.  
Dit alles onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 61310010-0600 voor het huidige jaar: 27.000 € 
 Resterend krediet voor het huidig jaar:11.695,46 € 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 De voorgesteld overeenkomst lijkt ons aanvaardbaar voor de gemeente en alle partij-
en. 

 Het zal de consoorten Soenen ook in de mogelijkheid stellen om een verkaveling te 
realiseren conform de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP “Beselare-
Zuid” met ontsluiting via de Warden Oom Laan. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

 Het voorstel van overeenkomst tussen Paul Vansteelandt-Cardoen, gemeente Zonne-
beke en consoorten Soenen houdende : 
1. Het plan van landmeter Vandendriessche zoals opgesteld op 15 september 2014 

wordt door alle partijen aanvaard; 
Concreet : 
- lot 1 (door partij Vansteelant van Gemeente Zonnebeke te verkrijgen) bedraagt 
2 are 40 ca 



- lot 2 (door partij Vansteelant af te staan t.v.v. Gemeente Zonnebeke) bedraagt 
81 ca 
De loten zoals hierboven uiteengezet worden tussen partijen geruild en dit met 
gesloten beurzen zodat geen enkele partij enige vergoeding voor deze ruil ver-
schuldigd is. 
De notariskosten voor de akte worden door beide partijen gedragen elk voor de 
helft; 
partijen gaan akkoord met de aanstelling (eerder reeds door Gemeente Zonnebe-
ke gedaan) van notaris Ruben Denoo uit Passendale, opvolger van ere notaris Lu-
do Debucquoy. 

2. Verkavelingsvoorschriften: Gemeente Zonnebeke zal aan de eigenaar (zowel hui-
dige als toekomstige) en/of verkavelaar volgende verkavelingsvoorschriften op-
leggen m.b.t. perceel 444R (actueel eigendom van de consoorten Soenen): 
- er mogen max. 15 woningen per ha worden gebouwd. 
- geen sociale woningbouw 
- bouwpercelen die grenzen aan de eigendom Vansteelant moeten verplicht een 
haag van min. 1,5 meter hoog als afsluiting plaatsen. 

3. De gemeente Zonnebeke zal in het voordeel van en op locatie aan te geven door 
partij Vansteelant twee aansluitpunten op de riolering voorzien met minimale di-
ameter van 220 mm. 

4. De Gemeente Zonnebeke neemt akte van het akkoord tussen de partijen 
Vansteelant en consoorten Soenen m.b.t. het verleggen van het bestaande wan-
delpad (elk voor 0,75 meter op hun resp. grond waarvan zij onveranderd eigenaar 
blijven) zoals hieronder uiteengezet en maakt hiertegen geen enkel bezwaar; de 
Gemeente doet verder het onderhoud van dit wandelpad, zoals ze dit thans reeds 
doen. 

5. Het schepencollege is bereid om het wandelpad te verleggen op haar kosten op 
voorwaarde dat de wegzate kosteloos wordt afgestaan aan de gemeente om in te 
lijven in het openbaar domein. 
wordt goedgekeurd 

 De burgemeester Dirk Sioen, en de gemeentesecretaris, Francis Claeys, worden ge-
machtigd om alle stukken met betrekking tot deze overeenkomst te ondertekenen. 

 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan : 
- meester Sabine Wullus 
- meester Filip Desmet 
- consoorten Soenen 
- de financieel beheerder en rekendienst 
- dienst omgeving 

 

15. Ruiling tussen Marc Vermander-Sys en gemeente Zonnebeke van de 

gronden gelegen tussen Foreststraat - Berten Pilstraat - goedkeuring 
ruilingsakte 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
43§2.12. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het College van Burgemeester en 
Schepenen worden toevertrouwd: het stellen van daden en beschikkingen met betrek-
king tot roerende en onroerende goederen voorzover de verrichting niet behoort tot de 
aangelegenheden van dagelijks bestuur en niet nominatief in het vastgestelde budget is 
opgenomen.  
 
Naam schepen:Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Patrimonium 
Naam behandelend ambtenaar:Patrick Blancke 
 

Wetgeving 



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

 De wet van 29 juli 1991en latere wijzigingen betreffende de uitdrukkelijke motive-
ringsplicht van bestuurshandelingen. 

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

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

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Het opmetingsplan opgemaakt dd. 11 januari 2017 door de landmeter-expert Dirk 
Bonneure waarbij de te ruilen gronden aangeduid zijn namelijk : 
- lot B in blauwe kleur, kadastraal bekend onder Zonnebeke, 1ste afdeling sectie B 
deel nrs. 615 a2 en 615 k met een oppervlakte van 5a 06ca en eigendom van de ge-
meente Zonnebeke. 
- lot A in gele kleur, kadastraal bekend onder Zonnebeke, 1ste afdeling sectie B deel 
nr. 616 y2 met een oppervlakte van 5a 06ca en eigendom van Marc Vermander – Sys 
Mia wonende Kwadestraat 9 te 8800 Roeselare. 

 De ontwerpakte opgemaakt door de notarissen Ruben Denoo Zonnebeke en Kathleen 
Van Den Eynde houdende de onderlinge ruiling van de navolgende gronden gelegen 
tussen Berten Pilstraat en Foreststraat te Zonnebeke zijnde : 
- lot B aangeduid in blauwe kleur op het plan dd. 11/1/2017 van de landmeter-expert 
Dirk Bonneure, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie B deel nrs. 
615 a2 en 615 k met een oppervlakte van 5a 06ca en eigendom van de gemeente Zon-
nebeke. 
- lot A aangeduid in gele kleur op het plan dd. 11/1/2017 van de landmeter-expert 
Dirk Bonneure, kadastraal bekend onder Zonnebeke, 1ste afdeling sectie B deel nr. 
616 y2 met een oppervlakte van 5a 06ca en eigendom van Marc Vermander – Sys Mia 
wonende Kwadestraat 9 te 8800 Roeselare. 

 Het kadastraal plan en legger. 
 

Financieel 

 De aktekosten worden gedragen door de gemeente Zonnebeke. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Visum 

Visumplicht: Ja 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De ruiling geschiedt om reden van openbaar nut zijnde om een beter ontsluiting van 
de wandelwegen te krijgen in het Passchendaele Memorialpark te Zonnebeke. 

 De ruiling van de gronden geschiedt kosteloos. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 



Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

 De ontwerpakte opgemaakt door de de notarissen Ruben Denoo Zonnebeke en Ka-
thleen Van Den Eynde houdende de onderlinge ruiling van de navolgende gronden ge-
legen tussen Berten Pilstraat en Foreststraat te Zonnebeke zijnde : 
- lot B aangeduid in blauwe kleur op het plan dd. 11/1/2017 van de landmeter-expert 
Dirk Bonneure, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie B deel nrs. 
615 a2 en 615 k met een oppervlakte van 5a 06ca en eigendom van de gemeente Zon-
nebeke. 
- lot A aangeduid in gele kleur op het plan dd. 11/1/2017 van de landmeter-expert 
Dirk Bonneure, kadastraal bekend onder Zonnebeke, 1ste afdeling sectie B deel nr. 
616 y2 met een oppervlakte van 5a 06ca en eigendom van Marc Vermander – Sys Mia 
wonende Kwadestraat 9 te 8800 Roeselare. 
wordt goedgekeurd. 

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

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

- De financieel beheerder en rekendienst 
- Marc Vermander - Sys 
- De notarissen 
- Vastgoedtransactie 
- Dienst omgeving 

 

16. Gebruikersovereenkomst Kortekeer - Schuttersgilde Sint Sebastiaan 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Ingrid Vandepitte 
Bevoegd voor: Sport 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Tom Nelissen 
 

Wetgeving 

 College beslissing 16.01.1991 beheer schutterswip domein De Kortekeer. 
 College beslissing 14.07.2014 Kortekeer – Schutters- kapschuur en blokhut 
 College beslissing 12 juli 2016 Kortekeer: Schuttersgilde controle staande wip 

 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De schuttersgilde Sint Sebastiaan is een club met een rijke traditie. Vanaf 1990 had 
de club zijn onderkomen op het domein van de Kortekeer.  

 De schuttersgilde was vragende partij om duidelijke beheersovereenkomsten op te 
stellen om de verantwoordelijkheden van zowel de Gemeente als de club vast te leg-
gen. 



 De Sportdienst heeft op 17 mei 2017 samengezeten met de club om het voorstel te 
bespreken. 

 

Financieel 

 nvt 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 De Sportdienst adviseert de goedkeuring van de beheersovereenkomsten met de 
Schuttersgilde Sint Sebastiaan. Dit om een langdurige en constructieve samenwer-
king met de Gemeente en de sportclub te bestemmen. Alsook om duidelijke afspra-
ken van het beheer van het terrein vast te leggen. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt de gebruikersovereenkomst Kortekeer – Schuttergilde Sint 
Sebastiaan goed zoals hieronder beschreven. 

 Tussen de gemeente Zonnebeke vertegenwoordigd door burgemeester D. Sioen en se-
cretaris F. Claeys 
En 
De Schuttersgilde St.Sebastiaan, vertegenwoordigd door voorzitter Dhr. Van Bockstael, 
Is overeengekomen wat volgt: 
 
Artikel 1  Deze overeenkomst heeft tot voorwerp het gebruik van de gemeentelijke 

infrastructuur de Kortekeer, Wervikstraat 214, 8980 Zonnebeke door  de 
Schuttersgilde St. Sebastiaan. De infrastructuur (gebouwen en installaties) 
blijft eigendom van het Gemeentebestuur van Zonnebeke. Deze omvatten 
de schietstanden, blokhutten en het clubhuis. 

Artikel 2 Het gebruik van de infrastructuur wordt  aan de Schuttersgilde toegewe-
zen.  Het grasveld gelegen naast het clubhuis kan gebruikt worden voor 
het plaatsen van staande doelwitten. Dit enkel voor het afschieten van de 
pijlen in noordwestelijke richting. Deze doelen zullen telkens weggenomen 
worden buiten de uren.  
De Schuttersgilde kan toestemming verlenen voor extra sportieve activitei-
ten (vb. sportkampen, ….) aan andere gebruikers. Dit mits voorafgaande 



goedkeuring en overleg met de sportclub en sportdienst Zonnebeke. De 
competitiekalender van de Schuttersgilde krijgt hierbij voorrang. 
Voor de start van het seizoen zal de Schuttersgilde zijn gebruikersuren ( 
wekelijkse trainingen en wedstrijdkalender ) ter goedkeuring voorleggen 
aan het College van Burgemeester en Schepenen.  

Artikel 3 De terreinen worden gratis ter beschikking gesteld aan de gemeente voor 
activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd.  

Artikel 4  De gemeente Zonnebeke zal volgens de noden en de beschikbare kredieten 
van de gemeentebegroting instaan voor omgevingswerken, onderhoud van 
gebouwen en uitvoeren van grote herstellingswerken mits die niet het ge-
volg zijn van een door de club onvoldoende aangewende bewaking, onder-
houd, gebruik en toezicht. Deze kosten zullen indien nodig door de schut-
tersvereniging aan de Sportdienst gemeld worden. 

Artikel 5  De Schuttersgilde verbindt er zich toe het complex als een goede huisvader 
te gebruiken en alles in het werk te stellen om de accommodaties goed te 
reinigen en te onderhouden zodat ze een verzorgde aanblik geven. 
In het bijzonder zal de club instaan voor alle onderhouds- en kleine her-
stellingswerken waarvoor de gebruiker normaal instaat. (overzicht verde-
ling kosten in bijlage) 
De Schuttersgilde zal erop toezien dat de gebouwen correct afgesloten 
worden.  

Artikel 6 De energiekosten water, elektriciteit en gas zijn ten koste van de gemeen-
te. De verwarming en verlichting zullen bij het afsluiten van de activiteiten 
uitgeschakeld worden en er zal rationeel met de energie omgesprongen 
worden. 

Artikel 7 Het is de club niet toegelaten de bestemming van het goed te wijzigen, 
veranderingen en verbeteringen aan het goed te brengen zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de gemeente. 

 De club mag op de infrastructuur, in eigen beheer, het clubhuis uitbaten en 
reclameborden plaatsen. Het plaatsen van reclameborden moet in samen-
spraak met de gemeente gebeuren. 

Artikel 8  Door de Schuttersgilde wordt een contactpersoon aangeduid tot wie het 
gemeentebestuur zich kan wenden om dringende en lopende zaken te be-
spreken en af te handelen. Deze contactpersoon houdt ook de sleutels van 
de accommodatie bij. 
De naam van de contactpersoon wordt meegedeeld aan het College van 
Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 9 De Schuttersgilde zal jaarlijks de opdracht geven om de schietstanden la-
ten keuren door een externe firma. Deze keuring is noodzakelijk om de 
verzekering voor hun activiteiten te kunnen afsluiten.  

Artikel 10 De Schuttersgilde is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de 
controle tegen legionella en andere gezondheidsaspecten. 

Artikel 11 De gemeente Zonnebeke sluit een brandverzekeringspolis af  voor de infra-
structuur. Deze brandverzekering zal alle gebouwen dekken die bekend zijn 
bij de gemeente.  

Artikel 12  De Schuttersgilde St. Sebastiaan zal als gebruiker, alle nodige verzeke-
ringscontracten afsluiten tot het dekken van haar aansprakelijkheid zowel 
ten opzichte van de gemeente als ten opzichte van derden (verzekering 
BA).   
De Schuttersgilde  moet instaan voor de verzekering van haar materiaal 
(brandverzekering).   Op vraag van de gemeente moet blijken dat de ver-
zekeringspremies m.b.t. de verzekeringspolissen betaald zijn. 

 De gemeente kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden 
voor gebeurlijke ongevallen die zich in de lokalen voordoen en waarin zij 
niet optreedt als organisator. 

Artikel 13  Er is afstand van verhaal van de gebruiker tegenover de gemeente. 



Artikel 14 Teneinde na te gaan of de club aan haar verplichtingen voldoet, zal de 
daartoe door de gemeente aangestelde  ambtenaar steeds toegang gege-
ven worden tot de in gebruik gegeven accommodaties, mits hiertoe de no-
dige afspraken te maken met de club. De club zal steeds toegang verlenen 
aan de aangestelde ambtenaar tot bediening van de apparatuur  in de in 
gebruik gegeven accommodaties. 

Artikel 15  Onderhavige overeenkomst is geldig voor de periode vanaf datum onderte-
kening gedurende één jaar en wordt hierna stilzwijgend verlengd voor tel-
kens één jaar.  De overeenkomst vervalt bij stopzetting van de clubwer-
king. 

Artikel 16 Aanpassingen en wijzigingen aan deze overeenkomst zijn  te allen tijde 
mogelijk volgens de noodzaak en de evolutie van de activiteiten.  

 
Artikel 17  Deze beheersovereenkomst zal ter inzage liggen op het clubhuis in de Kor-

tekeer van de Schuttersgilde en dient stipt nageleefd te worden.  
 
 
Voor de gemeente Zonnebeke                            Voor de Schuttersgilde Sint Sebastiaan 
 
 
 
   
 
De Secretaris  De Burgemeester De Voorzitter De Secretaris 

 

17. Goedkeuring wijziging schoolreglement GBS De Regenboog, school-

jaar 2017-2018 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119; 
 
Naam schepen: Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Onderwijs 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Nele Dael 
 

Wetgeving 

 Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 ,afdeling 3bis, artikelen 3-
24°+25°, 8, 11ter, 12, 13 §1-2°, 14 , 17 , 18 § 1 , 19 , 20 §2, 21 , 27bis , 31, 32 , 
33 , 34 §1-§2-§3-§4 , 37 §2 5°-6°-7°-8°,§3 1°-2°-11°-12°, 37/1, 37/2 §1,37/3  §1-
§2-§3 , 37/4 §1-§2-§3 , 37/5 §1-§2 , 37/6 §1-§2 , 53, 55, 57 quater , 37bis §4 
3°,§7( cfr hoofdstuk14 in schoolreglement); 

 Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad 
van 2 april 2004 zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de di-
verse maatregelen betreffende de rechtspositie van de leerlingen in het basis en se-
cundair onderwijs en betreffende participatie op school…. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Overleg in de schoolraad op 6 juni 2017 
 Vorig schoolreglement werd goedgekeurd op 12 juli 2016 

 
 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997 

betreffende schoolveranderen in de loop van het schooljaar ; 



 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 
1998 betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs ; 

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 
2001 betreffende toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs ; 

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 
betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement ; 

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 16 augustus 
2002 betreffende afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs ; 

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004 be-
treffende lokale participatieregeling in het basis-en secundair onderwijs ; 

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 
betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs ; 

 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief 27 april 2009 betref-
fende de engagementsverklaring in het basisonderwijs ; 

 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening 
niveau onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs; 

 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve 
schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs 
vanaf 1 september 2014; 

 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende zittenblijven 
in het basisonderwijs ; 

 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende overdracht 
van leerlingengegevens bij schoolverandering ; 

 Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolregle-
ment moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en 
de leerlingen regelt; 

 Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de 
infobrochure) goedgekeurd op 12 juli 2016 aan actualisatie toe is; 

 Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en 
schepenen ,na overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure ; 

 Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden 
en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap; 

 

Financieel 

 Niet van toepassing. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen 
dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt 

 Het huidige schoolreglement goedgekeurd op 12 juli 2016 is aan actualisatie toe  
 Aan het huidige schoolreglement worden volgende aanpassingen gedaan 

 
Aanpassingen schoolreglement  juni 2017 

Hoofdstuk 1    Algemene Bepalingen 

Artikel 4 



Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling zes 
jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar én ten minste het 
voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de 
Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuter-
onderwijs en gedurende die periode ten minste 250 ( vroeger 
220)halve dagen aanwezig zijn geweest. 

 
Als de kleuter geen 250 (220)halve dagen of meer aanwezig is ge-
weest, dan moet de klassenraad zijn toelating geven om te kunnen 
starten in het lager onderwijs  

De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen 
na de eerste schooldag van september of de inschrijving 

Hoofdstuk 4  Kostenbeheersing 

§ 3 Minder scherpe maximumfactuur 

 
Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage 

gevraagd 
worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad. 
  
Deze bijdrage mag maximaal 425 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan 

lager onderwijs. 
 
§ 6 Betalingen 

Stappenplan bij wanbetaling: 
1) U krijgt via uw kind de facturen mee.  
2) Indien na 30 dagen de betaling niet gebeurd is, krijgt u een eerste aanma-
ning/ herinnering tot betaling. 
3) Indien na 30 dagen dit nog niet OK is, wordt u een laatste herinnering toe-
gestuurd. 
4) Indien na 30 dagen de betaling nog steeds niet gebeurd is, wordt dit door-
gegeven aan de financieel beheerder van de gemeente. Er wordt een raads-
man aangesteld om de onbetaalde facturen te innen. Kosten hiervoor worden 
doorgerekend. 

Hoofdstuk 5  Keuze van de levensbeschouwelijke vakken 

 

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. 
Deze verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen 
vanaf de dag van inschrijving of vanaf de eerste schooldag van september. 
De ouders kunnen hun keuze wijzigen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te 
maken vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het voor 30 juni 
van het lopende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste 
schooldag van het schooljaar. 

 

Hoofdstuk 7  Afwezigheden en te laat komen  

 

§ 3 Problematische afwezigheden 
 
Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals be-
schreven onder  
§ 2 worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. 
Ook afwezigheden gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de 



‘dixit’ -attesten, geantidateerde attesten en attesten die een niet-medische reden 
vermelden, worden als problematische afwezigheden beschouwd. 

In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen 
deze afwezigheid alsnog wettigen. Vanaf  vijf halve schooldagen problematische af-
wezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB. Het CLB 
voorziet begeleiding voor de betrokken leerling, in samenwerking met de school. 
 

Hoofdstuk 10    Onderwijs aan huis en synchroon    internetonderwijs 

§3         Voor tijdelijk onderwijs aan huis dienen volgende voorwaarden gelijktijdig te 
zijn vervuld: 

1. de leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwe-

zig wegens ziekte of ongeval, of de leerling is chronisch ziek en is negen 

halve dagen afwezig; 

2. de ouders dienen een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch 

attest, in bij de directeur. Uit het medisch attest blijkt dat de leerling niet 

of minder dan halftijds naar school kan. 

3. de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling 

bedraagt ten hoogste tien kilometer. 

 
§ 4 De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis , gebeurt door de ouders, per brief 

of via een specifiek aanvraagformulier. Bij de aanvraag voegen de ouders een 
medisch attest waarop wordt vermeld: 

1. dat het kind langer dan 21 kalenderdagen afwezig is wegens ziekte of on-

geval; 

2. de vermoedelijke duur van de afwezigheid; 

3. dat het kind niet of minder dan halftijds naar school kan; 

Bij chronisch zieke kinderen volstaat een medisch attest van een geneesheer-
specialist met de verklaring dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte en 
dat de behandeling minstens 6 maanden zal duren. 

§9         De centrale organisator voor synchroon internetonderwijs is vzw Bednet.  
Bednet bepaalt autonoom welke leerlingen in aanmerking komen voor syn-
chroon internetonderwijs op basis van een aantal criteria ,waaronder de on-
dersteuningsbehoefte van de leerling en het positief engagement van de leer-
ling, de ouders, de school en het CLB. 

§10       Bij een langdurige afwezigheid wordt een minimale afwezigheid van 4 weken 
vooropgesteld vooraleer de leerling recht heeft op synchroon internetonder-
wijs.  

§11      Bij een frequente afwezigheid wordt een minimale geplande afwezigheid van 
36 halve dagen op jaarbasis vooropgesteld vooraleer een leerling recht heeft 
op synchroon internetonderwijs. 

§12      Synchroon internetonderwijs kan door alle betrokkenen bij de begeleiding van 
de leerling aangevraagd worden via de webstek van vzw Bednet:  

                          http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken 



infobrochure juni 2017 

2.12 Leefregels voor leerlingen 

Leefregels voor leerlingen 
K. Snoep, versnaperingen en fruit 
 

 Kauwgom is verboden. 

 Gezonde versnaperingen gebruik ik enkel tijdens de speeltijd of 

onmiddellijk  

na de zwembeurt. 
 Ik snoep nooit op school want dat is niet toegelaten. 

 Tussendoortjes: 

In de voormiddag wordt enkel fruit toegelaten. Voor de kleinsten 

dit vooraf in stukjes snijden, indien nodig. 

In de namiddag zijn koeken toegelaten. 

In de kleuterafdeling (dus ook 1e leerjaar) brengen de 

kinderen geen koeken mee. De school zelf koopt koeken  

aan. De koeken komen op de rekening (13 cent/stuk) van 

de kinderen. Wie om medische redenen bepaalde koeken 

of fruit niet mag eten, staaft dit met een attest van de 

dokter.          

 Donderdag is de Tutti Fruttidag. Op die dag moet er niemand 

fruit meebrengen naar school. Het Tutti Fruttiproject wordt ge-

sponsord door de ouderraad.  

Aanpassingen prijzen maaltijd: 
De prijzen voor de middagmalen zijn 2 jaar ongewijzigd gebleven. 
Volgend schooljaar stijgt de prijs van de maaltijden met 10 cent. 
maaltijd kleuters: 2,40 euro wordt 2,50 euro. 
maaltijd lager: 2,60 euro wordt 2,70 euro. 
Deze prijzen zijn geldig voor de schooljaren: 2017-2018 en 2018-2019 
 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

 Het bestaande schoolreglement goedgekeurd op 12 juli 2016 wordt geactualiseerd. 
 De hierboven vermelde wijzingen in het schoolreglement voor de gemeentelijke ba-

sisschool te Geluveld worden goedgekeurd 



 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemandateerd om in de loop van 
het schooljaar andere noodzakelijke wijzigingen aan het schoolreglement van de 
school goed te keuren na overleg in de schoolraad. 

 Het schoolreglement en de infobrochure wordt door de directeur bij de eerste in-
schrijving van de leerlingen en nadien bij elke wijziging overhandigd aan de ouders, 
die ondertekenen voor kennisname. 

18. Goedkeuring wijziging schoolreglement gemeentelijke basisschool 
Zonnebeke schooljaar 2017-2018 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Onderwijs 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Wouter Ballyn 

Wetgeving 

- Het decreet van 9 juli 2010 betreffende het onderwijs XX, artikelen II.5 en II.7 
- Het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie  op school en de Vlaamse On-

derwijsraad, artikel 21 
- Het decreet van basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 28 en 37 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 10 september 2010 tot wijziging van het 

besluit van de Vlaamse regering van 12 november 1997 betreffende de controle op 
de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs  

Documenten en voorgeschiedenis 

- Vorig schoolreglement goedgekeurd op 12 juli 2016 
- Aanpassingen goedgekeurd door schoolraad op 25 april 2017 
- Aanpassingen goedgekeurd door college van burgemeester en schepenen op 7 au-

gustus 2017 
- Het model van schoolreglement van OVSG 
- Volledige schoolreglement in bijlage, nieuwe zaken aangeduid in groen. 

Financieel 

Niet van toepassing 

Advies van de dienst 

- Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstel-
len dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen re-
gelt 

- In het huidige schoolreglement basisonderwijs worden volgende wijzigingen aange-
bracht:  

 Toevoeging beginselverklaring neutraliteit 
 Toelatingsvoorwaarde voor lager onderwijs : minstens 250 halve dagen 

aanwezigheid in kleuteronderwijs 
 Minder scherpe maximumfactuur bedraagt 425 euro 
 Aanvulling hoofdstuk 10: onderwijs aan huis, nu ook synchroon internet-

onderwijs mogelijk.   



Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 

Besluitvorming 

- De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassingen in het schoolreglement en 
keurt het hierbijgevoegde schoolreglement voor de gemeentelijke basisschool te 
Zonnebeke goed 

- Het schoolreglement en de afsprakennota wordt door de directeur bij de eerste in-
schrijving van de leerlingen en nadien bij elke wijziging overhandigd aan de ouders, 
die ondertekenen voor kennisname 

19. Afsprakenkader met SVK Woonsleutel en Wonen Vlaanderen betref-

fende afgifte van conformiteitsattesten 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: huisvesting 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Annelies Hommez 
 

Wetgeving 

 Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

Bij inhuurname van een woning door het SVK moet de woning conform zijn. 
Tot op heden werden de conformiteitsonderzoeken voor SVK-woningen uitgevoerd door 
de onderzoekers van Wonen Vlaanderen en werden de conformiteitsattesten uitgereikt 
door Wonen Vlaanderen. Vanaf 1 november 2017 zullen de conformiteitsonderzoeken 
uitgevoerd worden door de technisch adviseur van de woondienst en zullen de conformi-
teitsattesten uitgereikt worden door de gemeente.  
 

Financieel 

 NVT 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 



 Volgens de Vlaamse Wooncode moet iedere woning in het Vlaams Gewest voldoen 
aan de minimale vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit; 

 De intergemeentelijke samenwerkingsprojecten Lokaal woonbeleid (IGS), de gemeen-
ten en de Vlaamse Overheid hebben een gedeelde bevoegdheid en verantwoordelijk-
heid in het woningkwaliteitsbeleid; 

 SVK Woonsleutel verbindt zich ertoe om systematisch, voor iedere woning die in huur 
genomen wordt een conformiteitsattest aan te vragen en enkel conform bevonden 
woningen te verhuren; 

 IGS Woondienst Zonnebeke – Langemark-Poelkapelle verbindt zich ertoe om deze 
conformiteitsonderzoeken uit te voeren; 

 De gemeente verbindt zich ertoe om een conformiteitsattest op te maken als de wo-
ning conform wordt bevonden en dit gratis te bezorgen aan de eigenaar.Het agent-
schap Wonen Vlaanderen staat in voor de nodige vorming en bijscholing. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

Betreffend punt wordt uitgesteld naar een volgende zitting van de gemeenteraad 

20. Gemeentelijk reglement inzake de beperking van de geldigheidsduur 
van conformiteitsattesten 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: huisvesting  
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Annelies Hommez 
 

Wetgeving 

- De Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 en latere wijzigingen. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

De gemeente Zonnebeke zet via de intergemeentelijke samenwerking Woondienst Zon-
nebeke – Langemark-Poelkapelle in op de kwaliteit van het huurpatrimonium. Wanneer 
een woning, kamer of kamerwoning bestemd voor de huisvesting voor seizoenarbeider  
maximaal 14 strafpunten krijgt op het technisch verslag dat door Wonen-Vlaanderen 
wordt gebruikt en voldoet aan de rookmeldersverplichting, kan de gemeente een confor-
miteitsattest uitreiken.  
 
Een conformiteitsattest heeft een standaard geldigheidsduur van 10 jaar. De Vlaamse 
Wooncode voorziet echter in de mogelijkheid dat de gemeenteraad deze geldigheidsduur 
beperkt.  
 



Het subsidiedossier van de Woondienst Zonnebeke – langemark-Poelkapelle voor de pe-
riode oktober 2017- december 2019 omschrijft in activiteit 2.3 dat de gemeenten de gel-
digheidsduur van de conformiteitsattesten zullen beperken.  
 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

In praktijk stelt de woondienst vast dat woningen met een geldig conformiteitsattest af 
en toe het onderwerp zijn van een nieuwe klachtenprocedure. Bovendien zijn de  
kwaliteitsnormen voor woningen de voorbije jaren op verschillende vlakken aangepast en 
verstrengd, zo is dakisolatie verplicht sinds 2015 en dubbel glas vanaf 2020.  
Een geldigheidsduur van 10 jaar is te lang. In dergelijke periode kan de kwaliteit van de 
woning, o.a. door slijtage, gebruik en slecht onderhoud sterk achteruitgaan.  
Opdat eigenaars op korte termijn de kwaliteit van hun huurwoning zouden opvolgen en 
de woning aanpassen aan de strenger wordende kwaliteitsnormen, is het aangeraden om 
de geldigheidsduur van conformiteitsattesten te beperken. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandool-
aeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. 
Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. Debucquoy, M. Ver-
meeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. 
Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

Betreffend punt wordt uitgesteld naar een volgende zitting van de gemeenteraad 
 

De Secretaris Voorzitter gemeenteraad 



F. Claeys J. Vandoolaeghe 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur. 

De volgende gemeenteraad gaat door op maandag 9 oktober 2017 

om 20.00 te Zonnebeke. 


